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ค าน า 
 

การทุจริตเป็น ปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเ วลาน าน และฉุด ร้ังความเ จ ริญ ก้าวหน้าการพัฒน าศักยภาพ  และขีดความสามารถใน การแข่ งขันของปร ะ เท ศ  
ซ่ึงในปัจจุบัน ได้ท วีความรุน แรงขึ้น อย่ าง ต่อเนื่ องท าให้ เ กิดความ เสียหายใน วงกว้าง โดยส่งผลกระทบ ต่อระบบเศรษฐ กิจ ระบบสังคม ระบบการเ มือง การปกครอง แ ละ
การบริหาร ราชการเป็น อย่ างมาก การแก้ปัญหาทุจ ริตจึ งเป็นสิ่ งส าคัญที่หน่วยงานในภาครัฐ ซ่ึงเป็นหน่วยงานหลักใน การขับ เคลื่ อน  ประเทศไทยให้ มีความเจ ริญ ก้า วหน้ า
สามารถแข่งขัน กับ ต่างป ระเทศได้อย่ างทัดเทียม ที่จะต้องประสาน ความร่วมมือ ทั้งภาคเอกและภาคประชาสั ง คม เพื่อร่วมกัน พัฒนาป รับป รุงระบบการบ ริห ารจั ดก า ร
และการพัฒน าคน ควบคู่ไป พร้อม ๆ กันโดยการปลูกฝั งความซ่ือสัตย์ สุจริต รับผิดชอบ มีวินัย ตลอดจนค่านิยมอ่ืน ๆที่ถูกต้อง รวมทั้งเข้าใจ วิถี ด าเนินชีวิตที่ สมคว ร แ ละ
มีคุณค่า ประกอบ กับคณะ รักษาค วามสงบแห่งชาติ ได้มีค าสั่งที่ 69/2557 เร่ืองมาตรการ ป้องกันและแก้ไขปัญหา การทุจริตประพฤติมิชอบ ได้ก าหน ดให้ทุ ก ส่ วน
ราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนด มาตรการห รือแน วทางการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ใน ส่วน ราชการและหน่วยงาน ของ รัฐ  โดยมุ่งเน้น กา ร
สร้าง   ธรรมาภิบ าล ในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วน ร่วมจากทุกภ าคส่วน ใน การตรวจสอบ เฝ้า ระวัง เพ่ือสกัดก้ันมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ 

เพื่อให้การด าเ นิน การดังกล่าวบ รรลุผลได้อย่ างเป็นโรงเ รียนเ กาสิเ ห ร่ อ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต จึงได้จัดท า แผนปฏิบัติการป้อง กันและปราบปรามการ ทุจ ริ ต 
ประจ าปีงบป ระมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้นเพื่อขับเ คลื่ อน ยุท ธ ศาสตร์ชาติ ว่าด้วย การป้อง กัน และปราบปร ามการทุจ ริตภ าครัฐ ให้เ กิดผลใน ทางปฏิบั ติและ เพื่ อขับเ ค ลื่ อ น
ยุทธศาสตร์และกลยุท ธ์ของ โรงเรียนเกาะสิเหร่ ให้บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมายที่วางไว้ 



 
 

ส่วนที่ 1 บทน า 

สารบัญ  

หน้า 

หล ักการและเ ห ตุผล  1 
วัตถุประสง ค์ของการจัดท าแผน  5 
เป้าหมาย ๕ 
ประโยชน์ของการจัดท าแผน  ๕ 

ส่วนท่ี 2 แผนปฏิบั ติการป้ องกัน และป ราบ ป ราม การทุ จ ริต ประจ าปี งบ ปร ะมา ณ พ.ศ. 2565 
แผนปฏิบัติการป้อง กัน และปราบปรามการทุจ ริต ๖ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 



ส่วนที่ 1 

 
 

บทน า 
หล ักการและเห ตุผ ล 

การทุจ ริต ( Cor ruption )  หมายถึ ง  การใช้อ าน าจที่ ไ ด้ม าห รือ กา รใ ช้ท รัพ ย์สิน ที่ มี อยู่ ใน ทา ง มิ  ชอบ  เพื่ อป ระ โยชน์ส่ วน ตน ห รือ ก่อใ ห ้ เ ก ิด
ความเ สียห ายต่อป ระ โย ชน์ข องผู้ อ่ืน  การทุจ ริตอาจ เ กิดไ ด้  หลายลักษณะอาทิ  การติดสิน บน เ จ้ าพนั กง าน ด้ วย กา ร ชัก ชวน ก ารเ ส น อ กา รใ ห้ห รื อก า ร ร ับ
สิน บน  ทั้งที่ เ ป็น เ งิน และสิ่ งของ  การมีผลป ระ โ ย ชน์ทั บ ซ้อ น  การฉ้อฉล  การฟอกเ ง ิน  การยักย อก ก า ร ป กปิ ด  ข้อเท็จจริง การขัดขวางกร ะบว น ก า ร
ยุ ติธรรม การค้าภ ายใต้แรง อิท ธิพล  ทั้งนี้ การทุจริตดังกล่าวมิได้ หมายความถึ ง เพียงควา มสั มพัน ธ์ระห ว่าง เ อกชน กับหน่วยงาน ของ รัฐ เท่ านั้น  แต่ยังครอ บ คลุ ม
ถึงธุรกรรม ระหว่างบุคคลหรือกิจการในระหว่างภาคเอกชนด้วยกัน เอง ด้วย  

แนวทางในก ารป ฏิบั ติ 

1. บ ริห ารคว ามเ สี่ ย ง กิจ กา ร  โดยระบุควา มเ สี่ ย งแ ละ สาเ ห ตุก า รทุจ ริ ต  แล้วด าเ นิน การ ปฏิบัติ
เพื่อป้องกันอย่ างเข้มข้น ตลอดจนรักษาและปฏิบั ติตามน โยบายต่อต้านการทุจ ริตโดยต่อเนื่ อง 

2.  ส ร้างความเ ชื่ อ ม่ัน  ด้วยการแ ส ดง ภ า วะ ผู้น า ขอ ง กิจ ก า รใ น กา รเ ป็น แบ บ อย่ า งข อ งก า ร  ต่อต้านการทุจริต อีกทั้งมุ่งม่ัน สนับสนุน และ
ก ากับดูแลการปฏิบั ติตามนโยบายการต่อต้าน การทุจ ริตด้ วย 

3.  ส่ ง เ ส ริมอบรม ตลอดจน ให้ราง วัลจู ง ใจพ นักง าน แ ละ ตัว แทน ของ กิจ กา ร  ใน การขจัดการ ต ิดส ิน บน ด ้ วย ป ร ั ช ญาข อง เ ศร ษฐ ก ิจ
พอเพ ียง 

4. เสริมสร้าง ให้พนักงาน ตัวแทน คู่สัญญารับจ้าง และคู่ค้า ตระหนักถึงการทุจริตที่อาจ เกิดขึ้นและการต่อต้านการทุจ ริต 
5. สร้างหลักประกัน ว่า ค่าตอบแทน ที่ ให้ กับพนักงาน และ ตัวแทน เ พียงพอ  และ เป็น ไป เพื่ อ  

บริการที่ชอบธรรมเท่านั้น 
6. สร้างและ รักษาระบบต่อต้านการทุจ ริตที่ มีประสิท ธิผล  น อกเหนือไปจากวิธีกา รบ ริห า ร  ความเสี่ยง

ของกิจการ 
7. สนับสนุน ให้พนักงาน หุ้นส่วน ตัวแทน  และคู่ค้า รายงานการละ เมิดนโยบาย ของ  กิจการและการปฏิบั ติที่ ไ ม่เป็นธรรม

หรือไร้จริยธรรม 
8. น าเ สน อเ ร่ืองการละ เ มิดกฎหมายอา ญาให้ ผู้ มี อ าน าจ ที่ เ ห มาะส มไ ด้ รับทราบ  
7.  ไม่สนับสนุนการคอร์รัปชั่น    หรือต่อต้าน การทุจ ริตทั้ งภ าครัฐห รือผู้ มีส่ วนเ ก่ียวข้อง กับ 

บริษัท 
ปัจจุบันปัญหาการทุจ ริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยถือเป็น ปัญหาเ ร้ือ รังที่นับ วันยิ่ งจะท วีความรุน แรงและ  

สลับซับซ้อน มากยิ่งขึ้น และส่ งผลกระทบใน วงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ต่อความม่ัน คงของชาติเ ป็นปัญหาล าดับต้น ๆ ที่ข ัดขวางการพ ัฒน าประเทศท ั ้งใน ด้านเ ศร ษฐ กิ จ 
สังคมและการเ ม ือง แม้ว่าในช ่วงระยะท ี่ผ ่ าน มา ประเทศไทยได ้แสดง ให้เห็นถึงความพยายามใน การปราบปรามการป้องกันการทุจ ริต ไม่ว่าจะเป็นการเป็นป ระเ ทศ ภ าคี
ภายใต้อนุสัญญา สหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจ ริต (United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดต้ังอง ค์กรตามรัฐ ธร ร มนู ญ  
โดยเฉพาะอย่างยิ่ งคณะกรรมการป้อง กัน ปราบปรามการทุจ ริตแห่ งชาติได้  จัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้อง กัน และปราบปรามการทุจ ริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหา
การทุจริตในประเทศไทย ไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ท ำให้การทุจ ริตเป็น ปัญห าที่ สำคัญของสังคมไ ทยประกอบ ด้วยปัจจัย 



- ๒ – 

ทางด้านพ ื้นฐานโ ครงสร้างสั งคม ซ่ึงเป็นสังคมที่ต้ัง อยู่บนพ ื้นฐาน ความส ัมพ ัน ธ ์แนวดิ ่ง (Vertical Relation) หร ืออ ีกน ัย หน ึ่งค ือ พ ื้นฐานของส ังคมอุปถ ัมภ ์ท ี ่ทำใ ห ้ส  ั ง คมไ ท ย
ย ึดต ิดก ับการช ่วย เหลือเ ก ื ้ อก ูลก ัน โดยเฉพาะในหม ู ่ญาต ิพ ี ่น ้องและ พวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบ ริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่ มีเงิน และ มีอ านาจ คน ไทย
บางส่วนมอง ว่าการทุจริต คอรัปชั่นเป็นเร่ืองปกติที่ ยอมรับ ได้ ซ่ึงนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ ฝัง รากลึกใน สังคมไทยมาต้ังแ ต่อดีต หรือกล่าวได้ ว่าเป็นส่วนหนึ่ งของค่านิย ม แล ะ
วัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยท าง ด้าน การท างานที่ ไ ม่ได้บู รณาการความ ร่วมมือของทุกภ าคส่วน ไว้ด้วย กัน จึงส่งผลให้การท างาน ของกลไกห รือความพยายา มที่ ไ ด้
กล่าวมาข้ างต้น ไม่สามารถ ทำได้อย่างเ ต็มศักยภ าพ ขาดความเ ข ้มแข ็ง 

ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้อง กัน และปราบปรามการทุจ ริตที่ ใช้อยู่เป็นฉบับที่  3 เร่ิมจากปีพ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2565 ซ่ึงมุ่งสู่กา รเป็น
ประเทศที่มีมาตรฐานทาง คุณธรรมจ ริยธรรม เป็นสังคมมิติ ใหม่ที่ ประชาชนไม่เพิกเ ฉยต่อการทุจ ริตทุก รูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเ มือง หน่วยงานของ รัฐ
ตลอดจน ประชาชนในการพิทักษ์ รักษาผลประ โยชน์ของชาติและประชาชนเพื่ อให้ประเทศไทยมีศัก ด์ิศรีและเ กียรติภู มิในด้าน  ความโปร ่ง ใ สท ัดเ ท ียมนานาอารยป ระ เ ท ศ 
โดยกำหนดว ิส ัยท ัศน ์ “ประเทศไทยใ สสะอาด ไทยท ั้งชาต ิต ้าน ท ุจร ิต” มี เป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเ มินดัชนีการรับรู้การทุจ ริต (Corruption 
Perceptions Index : CPI) ไม่ น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2565 ซ่ึงการที่ระ ดับคะแน นจะสูงขึ้น ได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้อง มีระดับ ธรรมาภิบ าลที่สู งขึ้ น เจ้าหน้าที่
ของรัฐและประชาชน ต้อง มีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เ ป็น อยู่ ใน ปัจจุบัน  ไม่ใช้ต าแหน่ งหน้าที่ ในทางทุจริตประ พฤติม ิชอบ โดยได้กำหนดย ุท ธศาสตร ์การดำเนินงาน ห ลั ก
ออกเป็น 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยม ให้โรงเรียนเกาะสิเห ร่บริห ารงาน ตามหลักธรรมาภิบ าล 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อส่งเสริม เสริมสร้าง จิตส านึกและ ค่านิยม ให้ทุกฝ่ายของ โรงเ รียนเกาะสิเ หร่บ ริห ารงาน ตามหลัก ธรรมาภิบาล โดยมีทัศนคติ วิสัยทัศน์ ในการ
ร่วมกันแก้ไขและ รับผิดชอบต่อปัญหาการทุจ ริตและประพฤติมิชอบของ โรงเรียนเกาะสิเห ร่ รวมทั้งการรณรง ค์ เผยแพร่ ประชาสัมพัน ธ์ ให้ทุกหน่วยงานมีวินัย เคารพ
กฎหมาย กฎ และ ระเบียบที่จะเป็นกลไกใน การแก้ไขปัญหาการพัฒนา ตลอดจนเป็นการวางรากฐ าน ใน การป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตของโรงเ รียนเ กาะสิ เ ห ร ่อ
ย่างมีประสิท ธ ิภ าพ 

มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 
1. ส ่งเสริมการปฏ ิบั ติง านและการด าเนิน ช ี ว ิตตามหลักป รัชญาเศรษฐ กิจพอเพ ียง 

1.1 เสริมสร้างความรู้ความเ ข้ าใจแก่ผู้บ ริห าร เจ้าหน้าที่และประชาชน ให้ปฏิบัติงานและด าเนิน ช ีว ิตตามหลักป รัชญาเศรษฐก ิจพอเพ ียง 
1.2 ประยุกต์การน าหลักป รัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ให้เ กิดมรรคผลใน ทางปฏิบั ติ 
1.3 ส่งเสริมการเ รียนรู้ห รือการฝึกอบรมเ ก่ียวกับการใช้หลักป รัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่ทุกหน่วยงาน 

2. ส่งเสริมให้คณะครู และบุคลาการทางการศึกษาของโรงเ รียน ทุกระ ดับได้เ รียน รู้และปฏิบั ติงานตามหน้าที่ ด้วยหลักธรรมาภิบาล 
2.1 ส่งเสริมให้โรงเ รียนเ กาะสิเ หร่ มีความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งมีการฝึกอบรมเพื่ อให้ปฏิบั ติงาน ตามหลักธรรมาภิบาล 
2.2 ส่งเสริมให้คณะครู  และบุคลาการทางการศึกษาของโรงเ รียนได้ป ระพฤติปฏิบั ติตน ตาม มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 
2.3 ควบคุม ก ากับ ดูแลการปฏิบั ติง าน การประพฤติปฏิบั ติตน ของคณะค รู และบุคลาการทาง การศ ึกษาของโรง เ รียน ให้เป็นไปตา ม หลั ก     

ธรรมาภ ิบ าลและมาตรฐ าน ทางค ุณธรรมและจ ริยธรรม 
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3. ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเ ชิดชูความดี ความซ่ือสัตย์สุจริต และการต่อต้าน การทุจ ริต โดยให้ยึดถือเป็น ค่านิยมกระแสห ล ักของชาติ 
3.1 ส่งเสริมการสร้างแรงจูง ใจให้คณะครู และบุคลาการทางการศึกษาของโรงเ รียน ปฏิบั ติหน้ าที่  ราชการด้วยความซ่ือสัตย ์สุจริตเ ส ียสล ะ เ พ ื่ อ

ประโยชน์ส่วนรวม 
3.2 รณรงค์เผยแพร่ป ระชาสัมพัน ธ์ให้สังคมมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการ ประพฤต ิปฏ ิบั ติตน ตามหลักค ุณธรรมและจ ริยธรรม 
3.3 ส่งเสริมเ ชิดชูก ลุ่ มงาน ห รือบุค คลที่ มีผ ลงาน ดีเ ด่น ด้ าน การป้อง กัน และปราบปรา มการ ทุจ ริต  ของคณะครู และบุคลาการทาง

การศึกษาของโรง เรียน 
3.4 ส่งเสริมสนับสนุน ให้ทุกฝ่ ายงานร่วมกันสร้าง ค่านิยมใน การป้อง กัน และปราบปรามการทุจ ริต 

ของรงเรียน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการระหว ่ างหน่ วยงานในการป้ องก ัน และแก ้ไขปัญห าการทุจ ริตและป ระพฤติม ิชอบ วัตถุประสงค์ 
เพื่อประสาน ความร่วมมือระห ว่างคณะครู และบุคลาการทางการศึกษาของโรงเ รียนใน การป้อง กัน  และแก้ไขปัญหาการทุจ ริตและประพฤติ มิ ช อบ  

ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ใน การติดตาม ตรวจสอบการทุจ ริตห รือประพฤติมิชอบในโรงเรียน เสริมสร้างและพัฒน าเครือข่ ายภาคประชา ชน ให้
เป็นกลไกในการ ตรวจสอบถ่วง ดุลรวมถึงการสร้างหลักป ระ กันความปลอดภัยในการแจ้งข้อมูลห รือเบ าะแสใน การป้อง กัน และ  ปราบปรามการทุจ ริต 

มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 
1. บ ูรณาการระห ว ่างหน ่ วยงาน ภายในโ รงเร ี ยนก ับ องค ์กรท ุกภาคส ่ วนในการป ้องก ัน และแก ้ไขป ัญหา การทุจริตและประพฤติม ิชอบ 

1.1 ประสานความร่วมม ือท าง ด้าน ข ้อมูลและการป ฏ ิบั ติง าน ระหว ่ างโ รงเ รียนกับอง ค์กรทุกภ าคส่วน 
1.2 ให้มีมาตรการปรับป รุง ศูน ย์ข้อ มูลข่ าวสารของโรงเ รียน ให้ มีป ระสิท ธิภ าพมากยิ่งขึ้ น  จัดให้มี ช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าว ส าร

ของโรงเรียน 
1.3 ส่งเสริม สนับสนุน องค์กรและบุคลาก รทาง ด้าน สื่ อสาร มวลชน ให้มีความเ ข้มแข็ ง และเป็น อิสระในการท าหน้าที่ตรวจสอบ แ ละ

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนรับทราบ 
1.4 ส่งเสริม สนับสนุนให้ มีระบบอินเทอร์เน็ตเพื่ อท าการเ ผ ยแพร่ ประชาสัมพัน ธ์ในการป้อง กัน และปราบปรามการทุจ ริตในโรงเ รียน โดยให้ มี

เว็บบอร์ดเพ ื่อ ติดต่อสื่ อสารระหว ่างก ัน 
2. ส่งเสริมการมีส่วน ร่วมของภ าคประชาชนใน การติดตามตรวจสอบการทุจ ริตห รือประพฤติมิชอบ ใน  องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าร้อน 

2.1 เสริมสร้างกระบวนการเ รียน รู้เพื่ อให้ภ าคประชาชน มีความต่ืน ตัวต่อสภ าพปัญหาการทุจริตและ  ประพฤติม ิชอบ ในโรงเรียน 
2.2 สร้างและพัฒน าช่องทางใน การรับแจ้ งข้อมูลห รือเบ าะแสให้ มีความสะดวกหลากหลาย  รวมทั้ง สร้างหลักประกันความปลอดภัย ให้แ ก่

บุคคลหน่วยงานหรือข้อมูลนั้น 
2.3 ส่งเสริมสิทธิใน การรับ รู้และการเข้ าถึงข้อ มูลข่าวสาร 
2.4 ก าหนดมาตรการสร้างแรงจูง ใจให้แ ก่ผู้แจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้ได้รับราง วัลตอบแทน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเ ข้มแข็ งในการป้อง กัน และแก้ไขปัญหาการทุจ ริตและประพฤติมิชอบของ 
โรงเรียน 

วัตถุประสงค์ 
มุ่งพ ัฒนาระบบและกลไกใน การตรวจสอบ ควบคุม และถ ่วง ดุลการใช ้อำนาจให้เ ห มาะสม ช ัดเจน และ มีประสิท ธิภ าพ ส่งเสริมการกร ะจ า ย

อ านาจสู่ ระ ดับกลุ่ มงาน สร้างกลไกความร่วม มือระห ว่างหน่วยงานภาครัฐ กับ  ภาคเอกชน ให้ มี ศักยภ าพใน การป้อง กัน และปราบปรามการทุจ ริต ปรับปรุง แก้ไข และ
พัฒนาเทศบัญญั ติข้อบั ง คับที่เอ้ือ ประโยชน์ต่อการท ุจร ิตห รือเป็น อ ุป สรรคต่อการป ้องก ันและปราบปรามการทุจริตให้ มีป ระสิท ธ ิภาพ 

 
มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 

1. พัฒน าระบบ ใน การตรวจสอบค วบ คุมและ ถ่วง ดุลก ารใ ช้อ าน าจ ให้ เ หมาะ สม  ชัดเจน และมี 
ประสิทธิภาพ 

1.1 ให ้ท ุกหน ่วยงานในองค ์การบร ิห ารส่วน ตำบลน ้ำร ้อน ท ี ่ม ีพ ันธก ิจด ้านการป ้องก ันและปราบปรามการ 
ทุจริต มีโครงสร้างของหน่วยงาน อัตราก าลังการบ ริห ารงานบุคคลและงบประมาณที่เห มาะสมสอดคล้อง กับภ ารกิจและ  ความรับผิดชอบ 

1.2 ให้มีกิจกรรมส่ งเส ริมชุมชนให้ มีบทบาท ใน การตรวจสอบการปฏิบัติง านของโรงเ รียน  เพื่อ สามารถถ่วง ดุลห รือยับยั้ ง อ ีกอำน าจห น่ึงไ ด้ 
1.3 สน ับสนุนให้มีการตรวจสอบและถ ่ วง ดุลการใช้อ าน าจระหว ่างกลุ่ มงานของโรงเ รียน ด้วย กันเ อง 
1.4 ให้หน่วยงาน ทุกหน่วยงาน ควบ คุม ก ากับ ติดตาม ประเม ินผล การใช้อำน าจใน การปฏ ิบ ัต ิงาน ด้านการป้อง กันและปราบ ปร า ม

การทุจริตด้วยความรวดเร็วต่อเนื่องและ เป็นธรรม 
2. สร้างกลไกความร่วมมือระห ว่าง โรงเ รียน กับภ าคเอกชน ให้ มีศักยภาพใน การป้องกันและปราบปราม 

การทุจริต 
2.1 วางแนวทางและส่งเ สริมบทบาทความร่วมมือระห ว่างโรงเ รียน กับภ าคเอกชนห รือหน่วยงาน  

ตรวจสอบภายนอกในการป้อง กันและปราบปรามการทุจ ริต 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ ของ รัฐ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจ ริตและประพฤติมิ ชอบ ของโรงเรียน 
วัตถุประสงค์ 

มุ่งพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจ้ าหน้าที่ ของ รัฐ ใน การป้อง กัน และปราบปรามการทุจ ริต  ภาครัฐให้สัมฤท ธิผลได้อย่าง มีป ระสิท ธิ ภ า พ  
เพื่อแก้ไขสภ าพปัญหาการทุจ ริตให้เป็น ระบบอย่าง ต่อเนื่อง สร้าง มาตรฐานทางวิชาชีพให้สามารถร่วมมือหรือประสานการปฏิบั ติกับอง ค์กรทุกภาคส่วน  

มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 
1. พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเ จ้ าหน้าที่ ของ รัฐ ใน การป้อง กัน และปราบปรามการทุจ ริต 

1.1 โครงการให้ความรู้ในการป้องกันการปราบปรามการทุจ ริตคอรัปชั่น  ทั้งภาคการเ มืองและ ภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
1.2 มาตรการ “จัดท าค ู่มือการป้องก ันผลประ โยชน์ทับซ้อน” 
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วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 
1) เพื่อยกระดับเ จตจ าน งทางการเ มืองใน การต่อต้าน การทุจ ริตของผู้บ ริห ารโรงเ รียน  
2) เพื่อยกระ ดับจิตส านึก รับผิดชอบ ใน ผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการครู  บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนของโรง เรียน รวมถึงประชาชน ใน

ท้องถิ่น 
3) เพื่อให้การบริหารราชการของโรงเรียนเป็นไปตามหลักบริห ารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) 
4) เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วน ร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit) ของภาค ประชาชน ในการบริหารกิจการของโรงเ รียน 
5) เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ ายใน การตรวจสอบการปฏิบั ติราชการ ของโรงเรียน 

เป้าหมาย 
1) ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และเครือข่ายผู้ป กครองของโรงเรียน รวมถึงประชาชน  ในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักใน กา ร

ปฏิบัติหน้ าที่ ราชการให้บัง เ กิดป ระ โยชน์สุขแ ก่ป ระชาชนท้องถิ่ น  ปราศจากการก่อให้ เ กิดข้อสงสัย ใน กา รประพฤติปฏิบั ติตามม าตรการจ ริยธ รรม การขัดกัน แห่ ง
ผลประโยชน์และ แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 

2) เคร่ืองมือ/มาตรการการปฏิบั ติงานที่ สามารถป้อง กัน ปัญหาเก่ียวกับการทุจ ริตและประพฤติมิชอบของ  ข้าราชการ 
3) โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการที่ สนับสนุน ให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ ามามีส่วน ร่วมและตรวจสอบ  การปฏิบัติหรือบริหารราชการของโรงเรียน 
4) กลไก มาตรการ รวมถ ึงเ คร ือข ่ าย ใน การตรวจสอบการปฏ ิบ ัต ิ ราชการของโรงเ ร ี ยน ท ี ่ ม ี ความเ ข ้มแข ็งใ น การ ตรวจสอบ ควบคุมและถ ่ วง ดุลการใช้ อ ำ น าจ

อย่างเหมาะสม 
5) โรงเรียนมีแผนงาน ที่ มีประสิท ธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจ ริตและประพฤติมิชอบจนเป็นที่ ยอมรับจาก ทุกภาคส่วน 

ประโยชน์ของการจัดท าแผน 
1) ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และเครือข ่ ายผ ู้ป กครองของโ รงเ รียน รวมถ ึงประชาชน ในท้องถิ่น มีจิตส านึก รักท้องถิ่น ของต น เ อง  

อันจะน ามาซ่ึงการสร้าง ค่านิยม และอุดมการณ์ ใน การต่อต้าน การทุจ ริต (Anti-Corruption ) จากการปลูกฝั งหลักคุณ ธรรม จริยธรรม หลักธรรม าภิบ าล รวมถึ ง ห ลัก
เศรษฐกิจพอเพียง ที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีว ิตป ระจำว ัน 

2) โรงเรียนเกาะสิเหร่ สามารถบ ริห ารราชการเป็น ไปตามหลักบ ริหารกิจการบ้านเ มืองที่ดี  ( Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจ ส อบ
ได้ 

3) ภาคประชาชน มีส่วน ร่ว มต้ังแ ต่ ร่วมคิ ด ร่วมท า ร่วมตัดสิน ใจร วมถึ ง ร่วมตร วจสอบ ในฐ านะพลเ มืองที่ มี  จิตสำนึก รักท้องถิ่น อ ันจะน ามาซ่ึงการ ส ร้ าง
เครือข ่ายภาคประชาชน ที่ม ีความเ ข ้มแข ็งใน การเ ฝ ้าระ วังการทุจ ริต 

4) สามารถพัฒน าระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเ ครือข่ ายใน การตรวจสอบการปฏิบั ติราชการของโรงเ รียน  ทั้งจากภายในและภายนอกอง ค์ ก รที่ มี
ความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 

5) โรงเรียนเกาะสิเห ร่ มีแนวทางการบ ริห ารราชการที่ มีป ระสิท ธิภ าพ ลดโอกาสใน การกระท าการทุจ ริตและ ประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุ ก ภ า ค
ส่วนให้เป็นโรงเ รียน ต้น แบบ ด้านการป้อง กันการทุจ ริต อันจะส่งผลให้ ประชาชนในท้องถิ่นเ กิดความภ าคภูม ิ ใจและ ให้ความร่วมม ือกันเป็นเ คร ือข ่ าย ใน การ เฝ้าระ วังกา ร
ทุจริตที่เข ้มแข ็งอย ่าง ยั่งยืน 



ส่วนที่ 2 แผนป้องกันแ ละป ราบ ปร ามกา รทุจ ริ ต ประจ าปี งบ ประ มาณ  พ.ศ. 2565 

 

ยุทธศาสต ร ์ ท่ี 1 เสร ิมสร้า งจิตส า น ึก ค ่าน ิยมใ ห้ทุก ฝ่ายข องโ รงเ รียน เกาะ สิ เห ร ่ ป ฏิบั ต ิ งานตาม หลั กธ รร มาภ ิบาล วัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเส ริม เสริมสร้ าง จิตส านึกและค่า นิยม ให้ทุก ฝ่ายยของโ ร งเ รี ยน
บริหารงาน ตาม หลักธ รรม าภิบ าล 

 
 

มาตรการ/แนวทางด าเ นินการ โครงการ/กิจกรรม ปีงบประ มาณ 256๔ ผู้รับผิดชอบ 

1.ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระ ดับ ได้เ รียนรู้และปฏิบั ติง าน ตามหลักธรรมาภิบาล - โครงการเส ริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรมเพื่ อเพิ่ มประสิท ธิภ าพใน การปฏิบัติงาน - ฝ่ายบุคคล 

2. ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระ ดับ ได้เ รียนรู้และปฏิบั ติง าน 
ตามหลักธรรมาภิบาล 

- กิจกรรม/งาน ตามค าสั่ง ของโรงเรีน - ฝ่ายบริหารทั่วไป 

3. ส ่งเสริมค ่านิยมการยกย ่องและเชิดช ูความดี 
ความซ่ือสัตย์สุจริต 

- การส่งเสริมราง วัลความดี - ฝ่ายบุคคล 



ยุทธศาสต ร ์ ท่ี  2  บูรณาการระหว ่ างห น ่วยงา นในการป้องกันแ ละแก้ไ ข ป ัญหา การทุ จ ริต และประ พฤต ิ ม ิ ชอบ 
 
 

 
มาตรการ/แนวทางด าเ นินการ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
ปีงบประมาณ 2564 

 
ผู้รับผิดชอบ 

1.ส่งเสริมการท างานแบบโปร่งใสแก้ไขปัญหาการ ทุจริตประพฤติมิชอบ ๑.1 จัดท าตู้ ปณ. หรือ เว็บไซต์ แจ้งเหตุทุจริต 
1.2 จัดต้ังศูนย์รับเ ร่ืองราวร้องทุกข์ 
1.3 จัดท าตู้รับฟังความคิดเห็น และแจ้งเ ห ตุทุจ ริต 

- 
- 
- 
- 

ฝ่ายบริหารทั่วไป 

๒.ส่งเสริมการม ีส่ วน ร่วมของเ ครือข่ ายผู้ ป กครอง ชุมชน ๒.๑ จัดต้ังเครือข่ายการป้องก ันและเ ฝ้ าระ วังการทุจริตระหว ่ าง ชุมชนและโรงเรียน 
2.2 จัดกิจกรรมรณรง ค์ต้าน การทุจริต 
๒.๓ แต่งต้ังเครือข ่ ายผ ู้ ป กครองเข้ าร่วมเป็น คณะกรรมการใน การ ด าเนินงานต่างๆของ
โรงเรียน 

- 
 

- 
- 

ฝ่ายว ิชาการ ฝ่าย
บริหารทั่วไป 



ยุทธศาสต ร ์ ท่ี 3 เสร ิมสร้า งควา มเข ้ ม แ ข็งใ น การป้องกันและ แก้ไ ขปั ญห ากา รทุ จ ริตและประพ ฤต ิ ม ิ ชอบ ข องโ รงเร ี ยน 
 

 
มาตรการ/แนวทางด าเ นินการ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
ปีงบประมาณ 2564 

 
ผู้รับผิดชอบ 

1.จัดท าระบบตรวจสอบ ควบคุมและถ่วง ดุลให้ เหมาะสม ๑.๑ จัดกิจกรรมตรวจสอบ ติดตามประเ มินผลการควบคุมภ ายใน 
๑.๒ จัดกิจกรรมลดความเสี่ ยง ใน การจัด ซ้ือจัดจ้ าง 
๑.๓ จัดท าเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ราคากลาง ทางประกาศและ เว็บไซต์ 
๑.๔ จัดท าแผนการจัด ซ้ือจัดจ้ าง แผนการใช้จ่ายเงิน และ เผยแพร่ให้ประชาชนทราบ 

- 
- 
- 

 
- 

ฝ่ายงบประมาณ 
การเงิน ฝ่ายบริหาร

ทั่วไป 

๒.เผยแพร่การท างาน/สารประชาส ัมพ ันธ ์ ๒.๑ จัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่ าวสาร - ฝ่ายบริหารทั่วไป 



 
ยุทธศาสต ร ์ ท่ี  4  พ ัฒนาศ ั กยภ าพเจ้าห น้ าท่ี ของร ั ฐใ น การป้องกันและ แก้ไ ข ป ัญ หากา รทุ จ ริตและประ พฤต ิ ม ิ ชอบ ของโ รงเ รียน 

 
 

มาตรการ/แนวทางด าเ นินการ โครงการ/กิจกรรม ปีงบประ มาณ 256๔ ผู้รับผิดชอบ 

1.พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเ จ้ าหน้าที่ รัฐ ใน การป้องกัน และแก้ไข
ปัญหาการทุจ ริตและประพฤติมิ ชอบ 

๑.๑ โครงการอบรมให้ความรู้ใน การป้อง กัน และปราบปรามการ ทุจริตคอรัปช ั่ นทั ้ งภ าค
การเม ืองและภ าครัฐ 
1.2 มาตรการ “จัดท าค ู่มือการป้องก ันผลประ โยชน์ทับซ้อน” 

- ฝ่ายว ิชาการ ฝ่าย
บริหารทั่วไป ฝ่าย

บุคคล ฝ่าย
งบประมาณ การเงิน 



 


