
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ 2563 
โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์(ขันมาอนุราษฎร์) 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 

หลักการและเหตุผล 

การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์(ขันมาอนุ

ราษฎร์) ประจ าปีงบประมาณ 2563 นั้นได้ท าการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากแผนปฏิบัติการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา โดยก าหนดให้สถานศึกษาต้องจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตในหน่วยงานของตนเพ่ือสนับสนุนและให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปราบปรามการทุจริต

สถานศึกษา 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยม ให้สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษานักเรียนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

สถานศึกษา 

วิสัยทัศน์ 

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์(ขันมาอนุราษฎร์) มุ่งสร้างคุณภาพคน คุณภาพทีมงาน ด้วยการบริหาร

อย่างมีคุณภาพ โดยความร่วมมือของชุมชน บนพื้นฐานความเป็นไทยและ ICT 

พันธกิจ 

1. จัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพ.ศ.๒๕๕๑ และหลักสูตรปฐมวัย 

2. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทย 

3. จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้เรียน 

4. ส่งเสริมความเป็นครูมืออาชีพ 

5. ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

6. บริหารสถานศึกษาโดยมุ่งให้ผู้รับบริการและผู้ร่วมงานมีคุณภาพและมีความสุข 

7. บริหารสถานศึกษาโดยเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง ชุมชน วัด องค์กรปกครองท้องถิ่นองค์กรเอกชนมีส่วนร่วม

และสร้างเครือข่ายในการบริหารจัดการสถานศึกษา (MOU) 

 



เป้าหมาย 

บริหารจัดการโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนคุณภาพที่มีความสุข (Quality Happiness School) 

1. Quality Happy Student    นักเรียน  เก่ง ดี มีสุข 

2. Quality Happy Teacher    ครูสอนเก่ง สอนดี ใช้เทคโนโลยี และมีคุณธรรม 

3. Quality Happy Director  ผู้อ านวยการมีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้น า และมีอุดมการณ์  

4. Quality Happy Communication ชุมชนสนับสนุนให้โรงเรียนมีคุณภาพและมีความสุข 

ยุทธศาสตร์ที1่: เสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยม ให้สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

วัตถุประสงค ์

มุ่งส่งเสริมเสริมสร้างจิตส าและค่านิยมให้แก่สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมี

ทัศนคติ วิสัยทัศน์ ในการร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมทั้งการ

รณรงค์เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนมีวินัยเคารพกฎหมายที่จะเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหา การ

พัฒนา ตลอดจนเป็นการวางรากฐานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษาได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 

1. ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1.1 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนให้ปฏิบัติงานและด าเนินชีวิตตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1.2 ประยุกต์การน้าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดมรรคผลในทางปฏิบัติ 

1.3 จัดให้มีหลักสูตรการเรียนรู้หรือการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่ครู บุคลากร

ทางการศึกษานักเรียน 

2. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับได้เรียนรู้และปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยหลักธรรมาภิบาล 

2.1 ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ รวมทั้งมีการฝึกอบรมเพ่ือให้ปฏิบัติงาน

ตามหลักธรรมาภิบาล 

2.2 ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนได้ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางคุณธรรมและ

จริยธรรม 

 2.3 ควบคุมก ากับดูแลการปฏิบัติงานการประพฤติปฏิบัติตนของครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ให้เป็นไป

ตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 

3. ก าหนดให้มีหลักสูตรทางการศึกษา เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 



3.1 จัดให้มีหลักสูตรทางการศึกษา/หลักสูตรการฝึกอบรม ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

สถานศึกษา 

3.2 ก าหนดให้หลักสูตรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ เป็นหลักสูตรบังคับที่ใช้ฝึกอบรมครู 

บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนทุกระดับ 

3.3 ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการ ตลอดจนข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

สถานศึกษา 

4. ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชูความดีความซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต 

4.1 ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ 

สุจริต เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 

 4.2 รณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้สังคมมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติ

ตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 

4.3 ส่งเสริม เชิดชู หน่วยงานหรือบุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

4.4 ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างค่านิยมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

วัตถุประสงค์ 

มุ่งประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตสถานศึกษา ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาใน

การติดตาม ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในสถานศึกษา เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครอง 

ชุมชนคณะกรรมการสถานศึกษาให้เป็นกลไกในการตรวจสอบ ถ่วงดุล รวมถึงการสร้างหลักประกันความ

ปลอดภัยในการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 

1. บูรณาการหน่วยงานสถานศึกษากับองค์กรทุกภาคส่วนเพ่ือสร้างความตระหนักและปลูกจิตส านึกการเป็น

พลเมืองด ี

1.1 ประสานความร่วมมือทางด้านข้อมูลและการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับองค์กรทุกภาค

ส่วน 

 1.2 ส่งเสริม สนับสนุน องค์กรและบุคลากรทางด้านสื่อสารมวลชนให้มีความเข้มแข็งและเป็นอิสระในการท า

หน้าที่ตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนรับทราบ 



1.3 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบอินเทอร์เน็ต เพ่ือท้าการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา โดยให้มีเว็บบอร์ดเพ่ือติดต่อสื่อสารระหว่างกัน 

 1.4 เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา 

2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาในการติดตาม ตรวจสอบการทุจริต

หรือประพฤติมิชอบ 

2.1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษามีความตื่ นตัวต่อสภาพ

ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในสถานศึกษา 

 2.2 สร้างและพัฒนาช่องทางในการรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้มีความสะดวกหลากหลายรวมทั้งสร้าง

หลักประกันความปลอดภัยให้แก่บุคคล หน่วยงานหรือข้อมูลนั้น 

2.3 ส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 

2.4 ก าหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้แจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้ได้รับรางวัลตอบแทน 

2.5 ให้องค์กรหรือบุคลากรด้านสื่อสารมวลชนเป็นสื่อกลางในการแสวงหาความร่วมมือเพ่ือป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

วัตถุประสงค ์

มุ่งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อ านาจให้เหมาะสมชัดเจน และ

มีประสิทธิภาพ สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส่งเสริมความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับหน่วยงาน

ทุกภาคส่วน  

มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 

1. พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม พร้อมทั้งสร้างความโปร่งใสและเป็นธรรมในการ 

บริหารงานบุคคลภายใต้ระบบคุณธรรม 

1.1 ให้สถานศึกษาท่ีมีพันธกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีโครงสร้างของหน่วยงาน อัตราก าลัง 

การบริหารงานบุคคล และงบประมาณที่เหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจและความรับผิดชอบ 

1.2 สนับสนุนให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อ านาจระหว่างสถานศึกษาด้วยกันเอง 

1.3 ให้สถานศึกษา ควบคุม ก ากับ ติดตาม ประเมินผล การใช้อ านาจในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต 



2. สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต 

2.1 วางแนวทางและส่งเสริมบทบาทความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชน ในการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริต 

2.2 ประสานความร่วมมือกับองค์กรภาคเอกชนเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

3. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

3.1 สนับสนุนให้หน่วยงานสถานศึกษาด าเนินการจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ หรืออุปกรณ์ที่มีความทันสมัยมาใช้

ในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

3.2 สนับสนุนให้มีการศึกษา ค้นคว้า และวิจัยงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

3.3 ให้มีการวางระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาของแต่ละหน่วยงาน 

เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการด าเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

4. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร 

4.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 

4.2 พัฒนาปรับปรุงและเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการบริหารงานที่โปร่งใสและเป็นธรรม 

5. ส่งเสริมประสิทธิภาพการด าเนินงานด้านการจัดการระบบการควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง 

5.1 ส่งเสริมให้มีการจัดท้ารายงานควบคุมภายในของสถานศึกษา 

5.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกสถานศึกษามีแผนการตรวจสอบภายในที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตสถานศึกษา 

วัตถุประสงค ์

มุ่งพัฒนาสมรรถนะ และขีดความสามารถให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนในการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาให้สัมฤทธิ์ผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือแก้ไขสภาพปัญหาการทุจริตให้เป็น

ระบบอย่างต่อเนื่อง สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพให้สามารถร่วมมือหรือประสานการปฏิบัติกับองค์กรทุกภาค

ส่วน 

มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 

1. พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถของครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต 



1.1 ก าหนดให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนฝึกอบรมหลักสูตรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ภาครัฐ เพ่ือให้มีความเชี่ยวชาญ 

1.2 ก าหนดให้มีหลักสูตรการศึกษา และหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพด้านการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตสถานศึกษา 

1.3 ส่งเสริมให้หน่วยงานสถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนความรู้ และข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต 

2. สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

2.1 ส่งเสริมให้หน่วยงานสถานศึกษาร่วมกันสร้างมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ 

2.2 ก าหนดให้มีหน่วยงานหลัก เพ่ือรับผิดชอบในการติดตามประเมินผล รวมถึงการลงโทษ 

ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์(ขันมาอนุราษฎร์)ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส 

2. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีจิตส านึกในการปฏิบัติงานตามระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย์สุจริต 

3. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางปฏิบัติ 

4. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนมีความเข้าใจและให้ความร่วมมือในกิจกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

5. โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ (ขันมาอนุราษฎร์) ปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางปฏิบัติ 

บทสรุป 

  แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ (ขันมาอนุราษฎร์) 

ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2563 จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานในด้านการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตของสถานศึกษา ในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 

เกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่คาดหวังไว้ ท้าให้การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ของราชการเป็นไปในลักษณะที่มี

ความรับผิดชอบ ท าให้ผู้ปกครอง ชุมชน กรรมการสถานศึกษา มีความเชื่อถือในความมีคุณธรรม จริยธรรม 

การปฏิบัติหน้าที่โดยการค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการยึดมั่นในหลักธรรมมาภิ

บาล สามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ให้ลด

น้อยลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  ดังนั้น ในการด าเนินงานด้านการ



ป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ต้องบูรณาการและอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และ

จะต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องให้เป็นระบบ โดยหากมีการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอย่างจริงจังและ

ต่อเนื่อง ก็จะส่งผลต่อการบรรลุตามผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังไว้  ส่วนราชการและสถานศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ด้วย

ความโปร่งใสและเป็นธรรม ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีจิตส านึกในการเป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย 

และมีความซื่อสัตย์สุจริต 


