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โรงเรียนวาริชวทิยา 
อําเภอวาริชภูมิ    จังหวัดสกลนคร 

สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 23 



แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนวาริชวิทยา 

  ปงบประมาณ 2563 
 

ที่มา  

หลักการและเหตุผล  
การทุจริตและประพฤติมิชอบเปนปญหาที่มีมานาน  และยิ่งมีกระบวนการที่มีความซับซอนมาก

ขึ้น ถือเปนปญหาที่เกิดข้ึนทั้งในองคการภาครัฐและเอกชน ซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงขึ้น สงผลใหเกิดวิกฤต

ศรัทธาตอสังคมไทย ปจจุบันมีการตรวจสอบและเผยแพรใหสาธารณชนไดรับทราบ ทําใหประชาชนใหความสนใจ

การทํางานของภาครัฐมากยิ่งขึ้น  

การปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เปนวาระแหงชาต ิตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ  

วันที ่19 ธันวาคม 2549 โดยใชชื่อวา “วาระแหงชาติดานจริยธรรม ธรรมาภิบาล การปองกันการทุจริตประพฤต ิ   

มิชอบในภาครัฐ” ตอมาคณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2551 เห็นชอบใหหนวยงานภาครัฐนําแนวทาง

และมาตรการตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551-2555  ไปใชเปนกรอบ  

ทิศทางการประสานความรวมมือในการดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริต และแปลงยุทธศาสตรไปสู 

การปฏิบัติ โดยกําหนดเพิ่มเติมไวในแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการประจําปของสวนราชการ  

ซึ่งจะกอใหเกิดประโยชนในการปฏิบัติราชการ และการบูรณาการปองกันและปราบปรามแกไขปญหาการทุจริต

คอรรัปชั่น ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล  

ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2557-2559  นโยบายการ

บริหารจัดการที่ดี มุงเนนเสริมสรางมาตรฐานดานคุณธรรม จริยธรรม ใหแกขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ  และ

พัฒนาความโปรงใสในการปฏิบัติงาน พรอมทั้งปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ

ขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ นําไปสูการปฏิบัติใหบังเกิดผลเปนรูปธรรม และเปนเครื่องมือชี้นําการพัฒนา

หนวยงานจาก     ทุกภาคสวน ใหเกิดการบูรณาการความรวมมือกันอยางจริงจังในการปองกันและปราบปราม

การทุจริต โดยมีวัตถุประสงคหลัก 4 ประการ คอื  

1) สังคมไทยมีวินัย คุณธรรมและจริยธรรม  

2) เครือขายจากทุกภาคสวน มีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต  

3) ระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม กระจาย และถวงดุลอานาจอยางมีประสิทธิภาพ  

4) สังคมรูเทาทัน รวมคิดปองกันการทุจริต โดยจะมีการดําเนินการตามยทุธศาสตร 4 ประการ  

ยุทธศาสตรที่ 1 : ปลูกจิตสานึก คานิยม คุณธรรม และจริยธรรม และสรางวินัยแกทุกภาคสวน  

ยุทธศาสตรที่ 2 : รวมพลังแผนดินปองกันและปราบปรามการทุจริต  

ยุทธศาสตรที่ 3 : เสริมสรางความแข็งแกรงแกหนวยงานตอตานการทุจริต  

ยุทธศาสตรที่ 4 : สรางบุคลากรมืออาชีพปองกันและปราบปรามการทุจริต  

 

 



การดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกัน  และปราบปรามการทุจริตในสวนราชการ  

สํานักงานคณะกรรมการการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาต ิ(สํานักงาน ป.ป.ช.) และสํานักงาน  

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.) กําหนดใหสวนราชการ จัดทํา  

แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559-2562  โดยมีแนวทาง

ในการดําเนินงาน คือ หากสวนราชการไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และมีการกําหนดแผนงาน/โครงการ/  

กิจกรรม/ตัวชี้วัด ไวแลว และเห็นวาสามารถตอบสนองยุทธศาสตรชาติฯ ไดก็ใหนําแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/

ตัวชี้วัด ดังกลาว มาบรรจุไวในแผนปฏิบัติราชการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ.     

2559 – 2562 หากไมตอบสนองตอยุทธศาสตรชาติฯ กก็ําหนดขึ้นมาใหมและนําไปบรรจุไวในแผนปฏิบัติราชการ           

3 ป ดวย  โดยกําหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ตัวชี้วัด ใหเปนไปตามพันธกิจ และสอดคลองกับยุทธศาสตร

ของโรงเรียน ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี  โรงเรียนวาริชวิทยา จึงไดจัดทํา

แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนวาริชวิทยา ประจําปงบประมาณ 2563 ขึ้น เพื่อเปน

กรอบในการดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตของสถานศึกษาประจําปตอไป  

 

วัตถุประสงค  
1. เพื่อสงเสริมใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตสานึกในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต มี

คุณธรรมจริยธรรมในการดําเนินชีวิต และปฏิบัติงาน  

2. เพื่อปองกันและเฝาระวังมิใหเกิดการทุจริต การปฏิบัติและ/หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบใน

การปฏิบัติราชการขึ้นภายในหนวยงานโดยประสานความรวมมือระหวางภาครัฐและเครือขายภาคประชาชนใน

การติดตามตรวจสอบแจงขอมูลเบาะแสการประพฤติมชิอบ  

3. เพื่อสงเสริมใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวาริชวิทยามีระบบการทํางานและ

การตรวจสอบที่เขมแข็งในการปองกันการทุจริต  

4. เสริมสรางศักยภาพของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพตามมาตรฐานจรรยาบรรณวชิาชีพ  

 

ขอมูลประกอบการจัดทําแผนปองกันและปราบปรามการทุจริต  
โรงเรียนวาริชวิทยาไดจัดทําแผนปองกันและปราบปรามการทุจริตใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวย

การปองกันและปราบปรามการทุจริตที่สํานักงาน ป.ป.ช. กําหนดเปนขอมูลประกอบการจัดทําแผน 

 

 

 

 

 

 



การติดตามผลความกาวหนาตามแผนปฏิบัติการการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

ประจําปงบประมาณ 2563   โรงเรียนวาริชวิทยา 
แนวทางการตรวจติดตามผลความกาวหนาการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตภาครัฐ ประจําปงบประมาณ 2563 ดําเนินการดังนี้  

ติดตามผลความกาวหนางาน/โครงการ และงบประมาณประจําปงบประมาณ 2563 โดยกําหนดกิจกรรม

และแผนผัง (Gantt  Chart)  การติดตามผลความกาวหนาในหวงระยะเวลาการในการดําเนินโครงการตาม

แผนปฏิบัติการฯ ดังนี้ 

 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลา (เดือน) 

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

1 จัดประชุมเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ 

และการจัดทําแผนปฏิบัติการฯ 

ประจํา ป 2563 ทบทวน/

วิเคราะหความเสี่ยงตางๆ  

           

2 จัดทําแผนปฏิบัติการฯ ประจําป

2563  เสนอคณะกรรมการ

สถานศึกษา ผูอํานวยการ

โรงเรียนใหความเห็นชอบ และ

จัดสงแผนปฏิบัติการฯให

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23  

           

3 สํารวจความคิดเห็นของผูมีสวน

ไดสวนเสีย  

           

4 ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ  

 

           

5 ประเมินผลการดําเนินงาน  

 

           

6 รายงานสรุปผลการดําเนินการ 

ปญหา ขอเสนอแนะรายงาน

ผูอํานวยการโรงเรียน  

           

 

 

 



ความนํา 

หลักการและเหตุผล 

   สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กําหนดประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํา

รับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตัวชี้วัดที่ 7 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตาม

มาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต  โดยพิจารณาจากผลสําเร็จของการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปราม

การทุจริตสถานศึกษา  และการจัดการขอรองเรียนเรื่องการทุจริต  การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาทีโ่ดยมิ

ชอบของครู บุคลากรทางการศึกษา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และขอกลาวหาครู บุคลากรทางการศึกษา ที่ไมได

ปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความรับผิดชอบตอประชาชน  ไมมีคุณธรรม  ไมมีจริยธรรม  ไมคํานึงถึงประโยชน

สวนรวมเปนที่ตั้ง และไมมีธรรมาภิบาล ตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการที่เก่ียวของไดกําหนด

ไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2562  การตรวจสอบและนําเรื่องรองเรียนเขาสูกระบวนการสอบสวนขอเท็จจริง การแจง

ตักเตือน ดําเนินคดี หรืออ่ืนๆ ตามระเบียบ ขอกฎหมายที่กําหนดไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2562   

  ในการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนวาริชวิทยา ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 นั้น  โรงเรียนวารชิวิทยาไดทําการ ศึกษาและวิเคราะหขอมูลจากแผนปฏิบัติการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  และผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต

สถานศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  โดยกําหนดใหสถานศึกษาตองจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตในหนวยงานของตน เพื่อสนับสนุนและสอดคลองกับยุทธศาสตรวาดวยการปราบปรามการ

ทุจริตสถานศึกษา 4 ยุทธศาสตร ดังนี้ 

   ยุทธศาสตรที่  1  เสริมสรางจิตสํานึก คานิยม ใหสถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

   ยุทธศาสตรที่  2  บูรณาการหนวยงานทุกภาคสวน ในการปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

   ยุทธศาสตรที่  3  เสริมสรางความเขมแข็งในการปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

   ยุทธศาสตรที่  4  พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการปองกันและปราบปราม  

  การทุจริตสถานศึกษา     
 

วิสัยทัศน  

ภายในป  2563  โรงเรียนวาริชวิทยารวมกับชุมชน  สงเสรมิผูเรียนใหเปนคนดีของสังคม  มีคุณภาพตาม

มาตรฐานการเรียนรู  นอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาสูสากล 
 

พันธกิจ 

1.  จัดการศึกษาใหผูเรียนเปนคนดี  มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู 

2.  ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการบริหารการจัดการศึกษาอยางเขมแข็งและเกิดประสิทธิภาพ 

3.  บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาสูสากล 

          4.   ขยายโอกาสการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใหครอบคลุมประชากรในวัยเรียนทุกกลุมเปาหมายและเกิด  

               การเรียนรูตลอดชีวิต 



5.  พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะและความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  และพัฒนาแหลงเรียนรูให  

    ทันสมัย 

 6.  บริหารจัดการศึกษาสนองนโยบายโครงการโรงเรียนดีศรีตําบล  โรงเรียนนาอยู  ครูดี  นักเรียนมี 

               คุณภาพ  ชุมชนรวมใจ  ใชประโยชนรวมกัน   
 

เปาหมาย 

 1.  ผูเรียนเปนคนดี  มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู 

 2.  โรงเรียนวาริชวิทยามีระบบการบริหารการจัดการศึกษาที่เขมแข็งและมีประสิทธิภาพ 

 3.  โรงเรียนวาริชวิทยามีการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเขาสูสากล 

 4.   ประชากรในวัยเรียนทุกกลุมเปาหมายเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต 

 5.  ผูเรียนใหมีทักษะและความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  และโรงเรียนมีแหลงเรียนรูให    

                 ทันสมัย 

 6.  โรงเรียนวาริชวิทยาจัดการศกึษาตามโครงการโรงเรียนดีศรีตําบล  โรงเรียนนาอยู  ครูดี  นักเรียนมี  

                 คุณภาพ  ชุมชนรวมใจ  ใชประโยชนรวมกัน   
 

ยุทธศาสตรและมาตรการ/แนวทางดําเนินงาน  

ยุทธศาสตรที่ 1  :  เสริมสรางจิตสํานึก คานิยม ใหสถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  

วตัถุประสงค 

  มุงสงเสริมเสริมสรางจิตสํานึกและคานิยมใหแกสถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  โดยมี

ทัศนคติ วิสัยทัศน ในการรวมกันแกไขและรับผิดชอบตอปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบสถานศึกษา  รวมทั้ง

การรณรงค เผยแพร ประชาสัมพันธ ใหทุกภาคสวนมีวินัย เคารพกฎหมาย กฎและระเบียบ ที่จะเปนกลไกในการ

แกไขปญหา การพัฒนา  ตลอดจนเปนการวางรากฐานในการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐไดอยางมี

ประสิทธิภาพ  

มาตรการ/แนวทางดําเนินงาน 

  1.  สงเสริมการปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

  1.1  เสริมสรางความรูความเขาใจแกครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ใหปฏิบัติงานและ  

                           ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  1.2  ประยุกตการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใหเกิดมรรคผลในทางปฏิบัติ 

  1.3  จัดใหมีหลักสูตรการเรียนรูหรือการฝกอบรมเกี่ยวกับการใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

                           แกครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 

  2. สงเสริมใหครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ไดเรียนรูและปฏิบัติงานตามหนาที่ดวยหลัก 

               ธรรมาภิบาล  

2.1  สงเสริมใหครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีความรู  ความเขาใจ  รวมทั้งมีการ       

      ฝกอบรมเพ่ือใหปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 



  2.2  สงเสริมใหครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ไดประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทาง 

      คุณธรรมและจริยธรรม  

                     2.3  ควบคุม กํากับ ดูแลการปฏิบัติงาน  การประพฤติปฏิบัติตนของครู บุคลากรทางการศึกษา  

      นักเรียน ใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 

  3. กําหนดใหมีหลักสูตรทางการศึกษาเพื่อใชเปนเครื่องมือในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

               สถานศึกษา 

  3.1  จัดใหมีหลักสูตรทางการศึกษา/หลักสูตรการฝกอบรม ดานการปองกันและปราบปรามการ 

                           ทุจริตสถานศึกษา 

  3.2  กําหนดใหหลักสูตรดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  เปนหลักสูตร 

                           บังคับทีใ่ชฝกอบรมครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ทุกระดับ 

  3.3  สงเสริมแหลงเรียนรูทางวิชาการ  ตลอดจนขอมูลขาวสารดานการปองกันและปราบปราม 

                           การทุจริตสถานศึกษา  

 4. สงเสริมคานิยมการยกยองและเชิดชูความดี ความซื่อสัตยสุจริต และการตอตานการทุจริต 

  4.1  สงเสริมการสรางแรงจูงใจใหครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ปฏิบัติหนาที่ราชการดวย 

                           ความซือ่สัตย  สุจริต  เสียสละเพ่ือประโยชนสวนรวม 

                     4.2  รณรงค เผยแพรประชาสัมพันธใหสังคมมีคานิยม ยกยอง เชิดชู และเห็นคุณคาของการ 

                           ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 

  4.3  สงเสริม เชิดชู หนวยงานหรือบุคคลที่มีผลงานดีเดนดานการปองกันและปราบปรามการ 

                           ทุจริตสถานศึกษา 

  4.4  สงเสริม  สนับสนุนใหทุกภาคสวนรวมกันสรางคานิยมในการปองกันและปราบปรามการ 

                           ทุจริตสถานศึกษา 
 

ยุทธศาสตรที่ 2  :  บูรณาการหนวยงานทุกภาคสวน ในการปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

วัตถุประสงค 

          มุงประสานความรวมมือระหวางหนวยงานสถานศึกษากับทุกภาคสวนในการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา สงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของผูปกครอง ชุมชน คณะกรรมการ

สถานศึกษาในการติดตาม ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติ มิชอบในสถานศึกษา   เสริมสรางและพัฒนา

เครือขายผูปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาใหเปนกลไกในการตรวจสอบ  ถวงดุล  รวมถึงการสราง

หลักประกันความปลอดภัยในการแจงขอมูลหรือเบาะแสในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

มาตรการ/แนวทางดําเนินงาน 

1. บูรณาการหนวยงานสถานศึกษากับองคกรทุกภาคสวนเพื่อสรางความตระหนักและปลูกจิตสํานึกการ 

เปนพลเมืองดี 

1.1  ประสานความรวมมือทางดานขอมูลและการปฏิบัติงานระหวางหนวยงานสถานศึกษากับ 

 องคกรทุกภาคสวน 



                     1.2  สงเสรมิ สนับสนุน องคกรและบุคลากรทางดานสื่อสารมวลชนใหมีความเขมแข็งและเปน 

                           อิสระในการทําหนาที่ตรวจสอบและเผยแพรขอมูลขาวสารใหสาธารณชนรับทราบ 

                     1.3  สงเสรมิสนับสนุนใหสถานศึกษามีระบบอินเทอรเน็ต เพื่อทําการเผยแพรประชาสัมพันธ 

                           ในการปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา โดยมีเว็บบอรดเพื่อติดตอสื่อสาร 

                           ระหวางกัน 

                     1.4  เสริมสรางและพัฒนาเครือขายผูปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา 

  2. สงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ  

  2.1  เสริมสรางกระบวนการเรียนรูเพื่อใหผูปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษามีความ 

                           ตื่นตัวตอสภาพปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในสถานศึกษา  

                     2.2  สรางและพัฒนาชองทางในการรับแจงขอมูลหรือเบาะแส ใหมีความสะดวกหลากหลาย 

                           รวมทั้งสรางหลักประกันความปลอดภัยใหแกบคุคล หนวยงานหรือขอมูลนั้น 

  2.3  สงเสริมสิทธิในการรับรูและการเขาถึงขอมูลขาวสาร 

  2.4  กําหนดมาตรการสรางแรงจูงใจใหแกผูแจงขอมูลหรือเบาะแส ใหไดรับรางวัลตอบแทน 

  2.5  ใหองคกรหรือบุคลากรดานสื่อสารมวลชนเปนสื่อกลางในการแสวงหาความรวมมือเพื่อ 

                           ปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

           3.  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอํานาจทางการศึกษา 

                     3.1  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา  

                           โดยเนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 

                     3.2  พัฒนาประสิทธิภาพการติดตามประเมินผลการดําเนินการตามกลยุทธจุดเนน เพื่อพัฒนา 

                           คุณภาพทางการศึกษา   
 

ยุทธศาสตรที่ 3  :  เสริมสรางความเขมแข็งในการปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  

วัตถุประสงค 

           มุงพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ  ควบคุม  และถวงดุลการใชอํานาจใหเหมาะสม

ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ สรางกลไกความรวมมือระหวางหนวยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนใหมีศักยภาพ 

ในการปองกันและปราบปรามการทุจริต  สงเสริมความรวมมือดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตกับ

หนวยงานทุกภาคสวน  

มาตรการ/แนวทางดําเนินงาน 

  1. พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม พรอมทั้งสรางความโปรงใสและเปนธรรมในการ 

               บริหารงานบุคคลภายใตระบบคุณธรรม 

                     1.1  ใหสถานศึกษาที่มีพันธกิจดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต มีโครงสรางของ 

                           หนวยงาน  อัตรากําลัง  การบริหารงานบุคคล และงบประมาณที่เหมาะสม สอดคลองกับ 

                           ภารกิจและความรับผิดชอบ 

 



1.2  สนับสนุนใหมีการตรวจสอบและถวงดุลการใชอํานาจระหวางหนวยงานสถานศึกษา            

      ดวยกันเอง 

  1.3  ใหสถานศึกษา ควบคุม กํากับ ติดตาม ประเมินผล การใชอํานาจในการปฏิบัติงานดาน 

                           การปองกันและปราบปรามการทุจริต  

  2 . สรางกลไกความรวมมือระหวางหนวยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนใหมีศักยภาพในการปองกันและ 

                ปราบปรามการทุจริต 

  2.1  วางแนวทางและสงเสริมบทบาทความรวมมือระหวางหนวยงานสถานศึกษากับภาคเอกชน  

                           ในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

  2.2  ประสานความรวมมือกับองคกรภาคเอกชนเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

                           ในสถานศึกษา 

           3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกร 

                     3.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา 

                     3.2 พัฒนาปรับปรุงและเผยแพรหลักเกณฑในการบริหารงานที่โปรงใสและเปนธรรม 

           4. สงเสริมประสิทธิภาพการดําเนินงานดานการจัดระบบการควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง 

                      4.1 สงเสรมิใหมีการจัดทํารายงานการควบคุมภายในของสถานศึกษา 

                      4.2 สงเสรมิสนับสนุนใหทุกสถานศึกษามีแผนการตรวจสอบภายในที่เปนระบบและมี 

                           ประสทิธิภาพ 
 

ยุทธศาสตรที่ 4  :  พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

                         สถานศึกษา  

วัตถุประสงค 

            มุงพัฒนาสมรรถนะ  และขีดความสามารถใหครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน  ในการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาใหสัมฤทธิผลไดอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือแกไขสภาพปญหาการ 

ทุจริตใหเปนระบบอยางตอเนื่อง  สรางมาตรฐานทางวิชาชีพใหสามารถรวมมือหรือประสานการปฏิบัติกับองคกร

ทุกภาคสวน  

มาตรการ/แนวทางดําเนินงาน 

1. พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถของครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการปองกันและ 

ปราบปรามการทุจริต 

1.1 กําหนดใหครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ฝกอบรมหลักสูตรดานการปองกันและ 

ปราบปรามการทุจริต ในสถานศึกษา  เพื่อใหมีความเชี่ยวชาญ 

  1.2  กําหนดใหมีหลักสูตรการศึกษา และหลักสูตรการฝกอบรมวิชาชีพดานการปองกันและ 

                           ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา   

  2. สรางมาตรฐานทางวิชาชีพดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

  2.1  สงเสริมใหสถานศึกษารวมกันสรางมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ 



  2.2 กําหนดใหมีหนวยงานหลัก เพ่ือรับผิดชอบในการติดตามประเมินผล รวมถึงการลงโทษ 

                           ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 

  3. สงเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

                    3.1  สงเสริมและสนับสนุนใหมีการฝกอบรมครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน หลักสูตรการ 

                           บริหารกิจการบานเมืองที่ดี   

     3.2  สงเสริมและสนับสนุนใหมีการฝกอบรมหลักสูตรคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติหนาที่  

                            และแนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ตาง ๆ  

   4. สงเสริมและสนับสนุนใหมีการสรางองคความรูเรื่องการปองกันและปราบปรามการทุจริตใน  

    สถานศึกษา  

   4.1  จัดใหมีกิจกรรมการสรางองคความรูในเรื่องการปองกันและปราบปรามการทุจริต  

      สถานศึกษาแก ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 

4.2  สงเสริมใหหนวยงานภาครัฐมีการแลกเปลี่ยนความรู และขอมูลขาวสารดานการปองกัน  

      และปราบปรามการทุจริต 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 

1.  โรงเรียนวาริชวิทยาปฏิบัติหนาที่ดวยความโปรงใสและเปนธรรม   

2.  คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีจิตสํานึกในการเปนพลเมืองดี ปฏิบัติงานตาม 

    ระเบียบวินัย และมีความซื่อสัตยสุจริต    

3.  คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน  มีความรูเรื่องการปองกันและปราบปรามการ 

    ทุจริตในสถานศึกษามากยิ่งขึ้น  

4.  โรงเรียนวาริชวิทยา ปฏิบตัิงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

               เปนแนวทางปฏิบัติ   

5.  โรงเรียนวาริชวิทยามีความเขาใจและใหความรวมมือในกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

     ในสถานศึกษา 

6.  สงผลตอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมในสถานศึกษาไดอยางมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป 

 

บทสรุป 

 แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนวาริชวิทยาประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

จัดทําขึ้นเพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินงานในดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตของสถานศึกษา  

ปฏิบัติงานในดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตใหบรรลุตามวัตถุประสงค   เกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่คาดหวัง

ไว  ทําใหการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ของขาราชการเปนไปในลักษณะท่ีมีความรับผิดชอบ  ทําให

ผูปกครอง  ขุมขน คณะกรรมการสถานศึกษา มีความเชื่อถือในความมีคุณธรรม  ความมีจริยธรรม  การปฏิบัติ

หนาที่โดยการคํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน  และการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล   



สามารถแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ใหลดนอยลงได

อยางมีประสิทธิภาพ และบังเกิดผลอยางเปนรูปธรรมมากยิ่งขึ้น      

 ดังนั้น  ในการดําเนินงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ตองบูรณาการและ

อาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวน และจะตองปฏิบัติอยางตอเนื่องใหเปนระบบ   โดยหากมีการบูรณาการความ

รวมมือจากทุกภาคสวนอยางจริงจังและตอเนื่องแลว ก็จะสงผลตอการบรรลุตามผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังไว สวน

ราชการและสถานศึกษา ปฏิบัติหนาที่ดวยความโปรงใสและเปนธรรม  คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 

มีความรูเรื่องการปองกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษามากยิ่งขึ้น  มีจิตสํานึกในการเปนพลเมืองดี 

ปฏิบัติงานตามระเบียบวินัย และมีความซื่อสัตยสุจริต  ทุกภาคสวนมีความเขาใจและใหความรวมมือในกิจกรรม

การปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา   ปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางปฏิบัติ   รวมถึงสงผลตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับจังหวัดและ

ระดับประเทศใหยั่งยืนได  อีกดวย 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


