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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของสถานศึกษา 
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หลักการและเหตุผล  
การทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นปัญหาที่มีมานานและยิ่งมีกระบวนการที่มีความซับซ้อนมากขึ้น ถือเป็น 

ปัญหาที ่เกิดขึ ้นทั ้งในองค์การภาครัฐและเอกชนซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงขึ ้นส่งผลให้เกิดวิกฤตศรัทธาต่อ  
สังคมไทยปัจจุบันมีการตรวจสอบและเผยแพร่ให้สาธารณชนได้ร ับทราบให้ประชาชนให้ความสนใจการทำงาน  
ของภาครัฐมากยิ่งขึ้น 

ด้วยรัฐบาลได้จัดทํายุทธศาสตร์ชาติ ด้านท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนในการปลูกฝัง  ระเบียบ
วินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์และด้านที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการ
ภาครัฐ ในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อเป็นการมุ่งตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนการ
ปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ นโยบายและแผนระดับชาติ ว่าด้วยความ
มั่นคงแห่งชาตินโยบายเสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย  ในฐานะหน่วยงานหนึ่งท่ีรับผิดชอบงานการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานให้กับเยาวชนให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพในอนาคต ได้ตระหนักในความสําคัญของการเตรียมการด้านการ
ป้องกันการทุจริตในสถานศึกษา จึงดําเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์  (โครงการโรงเรียนสุจริต) เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ
วางรากฐานการปลูกจิตสํานึกความซื่อสัตย์ สุจริต ซึ่งเป็น กลไกสําคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
ประเทศชาติ 

สำหรับการจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในปี   
พ.ศ. 2565 ฉบับนี้ ยังบูรณาการกิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรมควบคู่ไปกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ เพื่อให้เกิดการเช่ือมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ไปพร้อมกับการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งเป็น
พื้นฐานสำคัญขององค์กร เพื่อให้โรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย มีวัฒนธรรมการทำงานท่ีดี บุคลากรมีจิตสำนึกและค่านิยมท่ี
พอเพียง ต่ืนตัว ละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ มีส่วนร่วมต้านการทุจริต เป็นองค์กรโปร่งใส ปราศจาก
การทุจริต ท่ีประชาชนมั่นใจในธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่องต่อไป 

วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรม ต่อต้านการทุจริตในสถานศึกษาด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. เพื่อสร้างกลไกหน่วยงานทุกภาคส่วนในการป้องกันการทุจริตในสถานศึกษา   

3. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส เป็นธรรม 
4. พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและปราบปราม การทุจริตสถานศึกษา 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
 1. โรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย มีผลการประเมิน ITA มีค่าคะแนนสูงกว่า ร้อยละ 90 
 2. บุคลากรในโรงเรียนหว้ากอวิทยาลัยมีบทบาทร่วมต้านการทุจริต ร้อยละ 100 
 3. โรงเรียนหว้ากอวิทยาลัยเป็นองค์กรปราศจากการทุจริต มีระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 



แผนปฏิบิตการป้องกันการทุจริต โรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
 1. โรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย มีผลการประเมิน ITA มีค่าคะแนนสูงกว่า ร้อยละ 90 
 2. บุคลากรในโรงเรียนหว้ากอวิทยาลัยมีบทบาทร่วมต้านการทุจริต ร้อยละ 100 
 3. โรงเรียนหว้ากอวิทยาลัยเป็นองค์กรปราศจากการทุจริต มีระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

ลำดับ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
แผนปฏิบัติการ/แนว
ทางการดำเนินการ 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ 
ฝ่ายงานที่
รับผิดชอบ 

1 เสริมสร้างวัฒนธรรม 
ต่อต้านการทุจริตใน
สถานศึกษาด้วย
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1.1 ปลูกฝัง
จิตสำนึกให้ยึด
ผลประโยชน์ของ
ประเทศชาติ
เหนือกว่าประโยชน์
ส่วนตน 

ส่งเสริม ยกย่อง เชิดชู
บุคคลท่ีมีคุณธรรม 
จริยธรรม เช่น ยกย่อง
ผลงาน ประกาศความดี 

 - หลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษา 
- ยกย่องคนดี 
- การประชุม
บุคลากร
ประจำเดือน 

ต.ค.64-ก.ย.65 - งานแผนงาน
และบุคลากร 

ส่ือสารให้ความเข้าใจ
เรื่องผลประโยชน์ทับ
ซ้อน (conflict of 
interest) 

1.2 นำประมวล
จริยธรรมของอค์กร
เป็นรากฐานในการ
สร้างคุณธรรม 
จริยธรรม ต่อต้าน
การทุจริต
สถานศึกษา 

นำประมวลจริยธรรม
ขององค์กร มาเป็น
บรรทัดฐานในการสร้าง
วัฒนธรรมต่อต้านการ
ทุจริต 
พัฒนาบุคลากรให้เป็น
คนดี คนเกง่ มีคุณธรรม 
บนฐานการดำเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

 



ลำดับ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
แผนปฏิบัติการ/แนว
ทางการดำเนินการ 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ 
ฝ่ายงานที่
รับผิดชอบ 

  1.3 สนับสนุนการ
สร้างเครือข่าย
บุคลากร เพื่อ
ป้องกันการทุจริต 

จัดกิจกรรมของ
เครือข่ายบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่องสม่ำเสมอ 

    

2 สร้างกลไกหน่วยงานทุก
ภาคส่วนในการป้องกัน
การทุจริตในสถานศึกษา 

2.1 สร้างความ
ตระหนักให้ผู้บริหาร 
ครู และบุคลากรมี
ความพร้อมรับผิด 
(accountability) 

มีการประกาศเจตจำนง
สุจริตในการบริหารงาน
ของโรงเรียนหว้าก
วิทยาลัย 

- ประกาศเจตจำนง
ในการบริหารงาน
ของโรงเรียนหว้า
กอวิทยาลัย 
- ส่ือภาพยนต์ส้ัน
การปอ้งกันการ
ทุจริต 

พ.ค. 65 
 
 
 

ธ.ค. 64-ก.ย.65 

- 
 
 
 

500 

ผู้บริหาร 
งานบุคลากร 

ครูคอมพิวเตอร์ 

มีการกำกับติดตามการ
ดำเนินงานตามเจตจำนง
สุจริตของผู้บริหาร 
เสริมสร้างระบบการรับ
เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.2 เพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบการปฏิบัติงาน
ให้มีความโปร่งใส ใช้
ดุลยพินิจโดยชอบด้วย
กฎหมาย 

ดำเนินการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

- ขับเคล่ือนปิด
จุดอ่อนและกำกับ
ติดตามตาม
แนวทาง ITA 65 
- การบริหารความ
เสี ่ยงระดับองค์กร 
(Corporate risk) 
- การประเมินความ
โปร่งใสใน
สถานศึกษา ITA 

พ.ย.64 - พ.ค. 65 - คณะทำงาน
ขับเคล่ือน ITA 
65 

สร้างความโปร่งใสใน
การจัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยงานภาครัฐตาม
พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง
และบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 



ลำดับ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
แผนปฏิบัติการ/แนว
ทางการดำเนินการ 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ 
ฝ่ายงานที่
รับผิดชอบ 

   พัฒนาบุคลากรด้านงาน
ป้องกันการทุจริต ให้มี
ความรู้ ความสามารถ 
ทัศนคติและพฤติกรรม 
ท่ีเหมาะสมในการ
ปฏิบัติงานด้านการ
ป้องกันเชิงรุก 

    

ประเมินความเส่ียงด้าน
โอกาสการทุจริตและหา
จุดควบคุมท่ีเหมาะสม 

3 เสริมสร้างประสิทธิภาพ
ในการปราบปรามการ
ทุจริต 

3.1 เพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปราบปรามทุจริต 

ดำเนินการเฝ้าระวังการ
ทุจริตในองค์กร 

- ส่งเสริมกลไกเฝ้า
ระวังร่วมกับฝ่าย
ตรวจสอบภายใน 
- ปรับปรุง
กระบวนการ
จัดการเรื่อง
ร้องเรียน 

ต.ค. 64-ก.ย. 65 - ฝ่ายบริหารงาน
ท่ัวไปและ

ทรัพยากรบุคคล แจ้งเวียนพฤติการณ์การ
ทุจริตให้ภายในองค์กร
รับทราบและตระหนัก
ในการต่อต้านการทุจริต 
พัฒนาระบบสารสนเทศ
การดำเนินงานด้านการ
ปราบปรามการทุจริต
ขอ งหน ่ ว ย ง าน ให ้ มี
ประสิทธิภาพ ถูกต้อง 
ครบถ้วน และทันเวลา
เป็นไปตามที ่กฎหมาย
กำหนด 

 



 

ลำดับ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
แผนปฏิบัติการ/แนว
ทางการดำเนินการ 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ 
ฝ่ายงานที่
รับผิดชอบ 

  3.2 พัฒนา
เครือข่ายและบูรณา
การกระบวนการ
ด้านการปราบปราม
การทุจริต 

พัฒนาเครือข่ายความ
ร่วมมือกับหน่วยงานท้ัง
ภายในและภายนอก 
เพ ื ่ อ สน ั บ สน ุ น อ ง ค์
ความรู้และข้อมูลในการ
ปราบปรามการทุจริต 

- ประกาศเจตจำนง
ในการป้องกันการ
ทุจริต 
- กิจกรรมบริษัท
สร้างการด ี
- ป.ป.ช. สพฐ. 

ต.ค. 64-ก.ย. 65 - 
 
 

3,000 

ฝ่ายบริหารงาน
ท่ัวไปและ

ทรัพยากรบุคคล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนแม่บทการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
โรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
 มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล เป่ียมล้นคุณธรรม น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใส่
ใจส่ิงแวดล้อม 
 

พันธกิจ (Mission) 
 1. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะ ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 2. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ และใส่ใจส่ิงแวดล้อม 
 3. ส่งเสริมการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต 
 

เป้าหมาย (Corporate Objectives) 
 1. ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะ ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 2. ผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ และใส่ใจส่ิงแวดล้อม 
 3. ผู้เรียนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต 
 

กลยุทธ์โรงเรียน (Strategy) 
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพนักเรียน 
 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาการบริหาร 
 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
 “นักเรียนมีจิตอาสา” 
 

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
 “โรงเรียนสะอาด บรรยากาศดี” 
 

ยุทธศาสตร์และมาตรการ/แนวทางดำเนินงาน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างวัฒนธรรม ต่อต้านการทุจริตในสถานศึกษาด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 กลยุทธ์ 
 1.1 ปลูกฝังจิตสำนึกให้ยึดผลประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน 
 1.2 นำประมวลจริยธรรมของอค์กรเป็นรากฐานในการสร้างคุณธรรม จริยธรรม ต่อต้านการทุจริตสถานศึกษา 
 1.3 สนับสนุนการสร้างเครือข่ายบุคลากร เพื่อป้องกันและหยุดยั้งการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างกลไกหน่วยงานทุกภาคส่วนในการป้องกันการทุจริตในสถานศึกษา 
 กลยุทธ์ 
 2.1 สร้างความตระหนักให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรมีความพร้อมรับผิด (accountability) 
 2.2 เพิ่มประสิทธิภาพระบบการปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใส ใช้ดุลยพินิจโดยชอบด้วยกฎหมาย 
 2.3 เพิ่มประสิทธิภาพกลไกการเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม 



 ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต 
 กลยุทธ์ 
 2.1 เพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามทุจริต 
 2.2 พัฒนาเครือข่ายและบูรณาการกระบวนการด้านการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างวัฒนธรรม ต่อต้านการทุจริตในสถานศึกษาด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ์ แนวทางการดำเนินการ 
กลยุทธ์ท่ี 1.1 
ปลูกฝังจิตสำนึกให้ยึดผลประโยชน์ของประเทศชาติ
เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน 

ส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูบุคคลท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม เช่น 
ยกย่องผลงาน ประกาศความดี 
สื ่อสารให้ความเข้าใจเร ื ่องผลประโยชน์ทับซ ้อน 
(conflict of interest) 

กลยุทธ์ที่ 1.2  
นำประมวลจริยธรรมของอค์กรเป็นรากฐานในการสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม ต่อต้านการทุจริตสถานศึกษา 

นำประมวลจริยธรรมขององค์กร มาเป็นบรรทัดฐานใน
การสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต 
พัฒนาบุคลากรของโรงเรียนหว้ากอวิทยาลัยให้เป็นคนดี 
คนเก่ง มีคุณธรรม บนฐานการดำเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ์ที ่1.3 
สนับสนุนการสร้างเครือข่ายบุคลากร เพื่อป้องกันและ
หยุดยั้งการทุจริต 

จัดกิจกรรมของเครือข่ายบุคลากรอย่างต่อเน ื ่อง
สม่ำเสมอ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างกลไกหน่วยงานทุกภาคส่วนในการป้องกันการทุจริตในสถานศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 2.1 
สร้างความตระหนักให้ผู ้บริหาร ครู และบุคลากรมี
ความพร้อมรับผิด (accountability) 

มีการประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของ
โรงเรียนหว้ากวิทยาลัย 
มีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามเจตจำนงสุจริต
ของผู้บริหาร 
เสริมสร้างระบบการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที่ 2.2 
เพิ่มประสิทธิภาพระบบการปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใส 
ใช้ดุลยพินิจโดยชอบด้วยกฎหมาย 

ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
สร้างความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
ภาครัฐตามพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 
พัฒนาบุคลากรด้านงานป้องกันการทุจริต ให้มีความรู้ 
ความสามารถ ทัศนคติและพฤติกรรม ที่เหมาะสมใน
การปฏบิัติงานด้านการป้องกันเชิงรุก 
ประเมินความเสี่ยงด้านโอกาสการทุจริตและหาจุด
ควบคุมท่ีเหมาะสม 

 



กลยุทธ์ที่ 2.3 
เพิ่มประสิทธิภาพกลไกการเสริมสร้างวินัยและระบบ
คุณธรรม 

ปรับปรุงกระบวนการสรรหา คัดเลือก แต่งตั้ง โยกย้าย 
เลื่อนขั้นเงินเดือน ให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามระบบ
คุณธรรม 
ส่งเสริมกิจกรรมการร่วมกลุ ่มอย่างไม่เป็นทางการ
ภายในองค์กร เพื่อการเป็นหูเป็นตาในการป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต 
กลยุทธ์ที่ 3.1 
เพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามทุจริต 

ดำเนินการเฝ้าระวังการทุจริตในองค์กร 
แจ้งเวียนพฤติการณ์การทุจริตให้ภายในองค์กรรับทราบ
และตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
พัฒนาระบบสารสนเทศการดำเน ินงานด ้านการ
ปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ 
ถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลาเป็นไปตามที่กฎหมาย
กำหนด 

กลยุทธ์ที่ 3.2 
พัฒนาเครือข่ายและบูรณาการกระบวนการด้านการ
ปราบปรามการทุจริต 

พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานท้ังภายใน
และภายนอก เพื่อสนับสนุนองค์ความรู้และข้อมูลใน
การปราบปรามการทุจริต 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. เกิดวัฒนธรรมสุจริต มีกลไกการป้องกันการทุจริตและปราบปรามการทุจริตท่ีมีประสิทธิภาพ 
2. มีระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและการบังคับใช้กฎหมายท่ีรวดเร็ว เป็นธรรมและทรงพลัง 
3. เป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแก่หน่วยงาน

ภายนอก 
4. มีความยั่งยืนด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารงานโรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย

อย่างโปร่งใสและมาใช้ในการดำเนินชีวิต 
 
 
 


