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ค าน า 

   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตโรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ด าเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการทุจริต ของส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(ส านักงาน ป.ป.ช.) “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity 
and Transparenry Assessment : ITA) ” ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) เป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ที่หน่วยงาน
ภาครัฐทั่วประเทศจะต้องด าเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมิน ได้รับทราบผลการ
ประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ได้อย่างเหมาะสม เกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพในการให้บริการและอ านวยความสะดวกต่อประชาชน มีหลัก
ธรรมาภิบาล ป้องกันประเด็นที่อาจเป็นความเสี่ยงหรือเป็นช่องทางที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริต การรับสินบน 
หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และสามารถยับยั้งการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้อย่าง
เท่าทันสถานการณ์  ประกอบกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานซึ่งเป็นหน่วยงานระดับกรมที่รับ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานจากส านักงาน ป.ป.ช. ได้ขยายผลเพ่ือพัฒนาและ
ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานในสังกัด และพัฒนานวัตกรรมการประเมินด้วยระบบ ITA 
Online ทั้งนี้ได้ก าหนดแผนป้องกันการทุจริต ที่ต้องแสดงแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตหรือโครงการ
โรงเรียนสุจริต ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันการทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศึกษา 

โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ขึ้นเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร สร้างความรู้ ความเข้าใจ และใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติราชการ 
และบูรณาการด้านการป้องกันและปราบปรามแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตอบสนองกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ท าให้เกิดสัมฤทธิผลได้อย่างแท้จริง  

ขอขอบคุณข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือในการ
จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตโรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จนส าเร็จสามารถ 
น าไปใช้ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ต่อไป 
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

ความเป็นมา 

 การทุจริตในสังคมไทยระหว่างช่วงเวลากว่าทศวรรษ ส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาลและเป็น
อุปสรรคส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เป็นทุจริตทางตรง
ไม่ซับซ้อน อาทิ การรับสินบน การจัดซื้อจัดจ้าง ในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็นการทุจริตที่ซับซ้อนมากขึ้น
ตัวอย่างเช่น การทุจริตเชิงนโยบาย การทุจริตข้ามแดนข้ามชาติ ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่อาชญากรรมอ่ืน ๆ มากมาย
และส่งผลกระทบทางลบในวงกว้าง 

 ปัจจุบัน ทุกภาคส่วนในสังคมมีความตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตตามบทบาทและภาระหน้าที่ของตนเองเพ่ิมมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การรับรู้การทุจริตของประเทศไทย          
ยังจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนา อันสะท้อนได้จากดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยจากข้อมูลดัชนี               
วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perceptions Index: CPI) ปี 2563 ประเทศไทยได้ 36 คะแนน โดยมี
คะแนนเท่ากับปี 2562 โดยในปีนี้จัดอยู่ในอันดับที่ 104 ของโลก จากจ านวนทั้งหมด 180 ประเทศทั่วโลก แสดง
ให้เห็นว่า ประเทศไทยยังมีการทุจริตคอร์รัปชัน อยู่ในระดับสูง และสมควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ซึ่งแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้ก าหนดเป้าหมายหลักเพ่ือให้
ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ผ่านการพัฒนาคนและการพัฒนาระบบ เพ่ือป้องกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยให้ความส าคัญกับการปรับและหล่อหลอมพฤติกรรม “คน” ทุกกลุ่ม ในสังคมให้มี
จิตส านึกและพฤติกรรมยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต และการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมในการ ต่อต้านการทุจริต
ในหน่วยงานภาครัฐที่เหมาะสมกับบริบท สภาพปัญหา และพลวัตการทุจริตของแต่ละ หน่วยงาน รวมทั้งการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการด าเนินงานของกระบวนการและกลไกที่เกี่ยวข้องในการปราบปรามการทุจริต  ประกอบกับ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (2560 – 2564) โดยก าหนด
วิสัยทัศน์ว่า“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” (Zero Tolerance & Clean Thailand) และ
ก าหนดพันธกิจ“สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบ
บูรณาการและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล” พร้อมทั้ง
ก าหนดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ว่า “ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions 
Index: CPI)  สูงกว่าร้อยละ 50” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างสังคมที่มีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง 
และมีปัจจัยความส าเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์ คือ ทุกภาคส่วนร่วมส่งเสริมการกล่อมเกลาทางสังคมและ
ส่งเสริมการเรียนรู้ในทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย รวมถึงผนึกก าลังและความร่วมมือทุกภาคส่วนในการเปลี่ยน
สภาพแวดล้อมที่น าไปสู่สังคมที่มีค่านิยมร่วมต้านทุจริต และมีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญอีกประการหนึ่ง คือ สร้าง
นวัตกรรมในการต่อต้านการทุจริต มีกลไกป้องกันการทุจริตและระบบบริหารจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาล 
โดยมีปัจจัยความส าเร็จ คือ มีกระบวนการท างานด้านป้องกันการทุจริตเปลี่ยนแปลงสู่การท างานเชิงรุก 
สามารถป้องกันการทุจริตได้อย่างเท่าทันและมีประสิทธิภาพ มีการบูรณาการการท างานระหว่างองค์กร           
ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ เด็กและเยาวชน ทั้งนี้       
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มีความเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต โดยด าเนินการผ่านกลยุทธ์การปรับฐาน
ความคิดทุกช่วงวัย ตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
และส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพ่ือต้านทุจริต พร้อมทั้งเสริมพลังการมีส่วนร่วม
ของพลเมือง (Civic Participation) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต และมีความเชื่อมโยงกับ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก โดยด าเนินการผ่านกลยุทธ์การพัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือลดปัญหาการทุจริต อีกทั้งพัฒนา วิเคราะห์และบูรณาการระบบการประเมินด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน เพ่ือเชื่อมโยงกับแนวทางการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้
เรื่องการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย 

 นอกจากนี้ ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 
ยังมีความสอดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ ซึ่งแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้จัดท าขึ้นบน
พ้ืนฐานของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ถือเป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศ และ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทย
ไปสู่ประเทศไทย 4.0 โดยก าหนดประเด็นการพัฒนาพร้อมทั้ง แผนงาน/โครงการส าคัญที่ต้องด าเนินการให้เห็นผล
เป็นรูปธรรมในช่วง 5 ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือเตรียมความพร้อมของคน สังคม และระบบ
เศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม และ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การปลูกฝัง “คนไทยไม่โกง” และยุทธศาสตร์การป้องกันด้วยการเสริมสร้างสังคมธรร
มาภิบาล ของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี อีกด้วย  

  ส านักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ก าหนดแนวทางการ
จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐแปลง
แนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติโดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยให้ยึดกรอบยุทธศาสตร์หลักที่ใช้ในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบให้ค านึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนแม่บทบูรณาการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) จึงน ามาสู่การ
จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียน โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ฉบับนี้ 

 โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตโรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือเป็นกรอบทิศทาง ในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต    
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายส าคัญ อันจะส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการของทุกส่วน
ราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการลดน้อยลง  
 

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 

  โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตพ้ืนที่         
ความรับผิดชอบ ต าบลกะลาเส หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 8 มีการจัดการศึกษาตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3  



๓ 
 

  เพ่ือให้การบริหารจัดการของโรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งผลสัมฤทธิ์ใน
การด าเนินการอย่างชัดเจน โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง จึงได้รวบรวมข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพของ
โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง ดังนี้ 

 ที่ตั้งส านักงาน 
  โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง  ตั้งอยู่หมู่ที่   8  ต าบลกะลาเส  อ าเภอสิเกา  จังหวัดตรัง   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง  เขต 2  ชื่อผู้บริหารโรงเรียน  นายสถาพร  ไทยกลาง  เบอร์โทรศัพท์  
095-4194715 เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  เป็นโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา  Website : www.watcharuenrommuang.ac.th   E-mail : rmshcool@hotmail.co.th    

ผู้บริหารสถานศึกษา 
1) นายสถาพร  ไทยกลาง  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง  
2) นางจรวยพร  ชูบัว  รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง  

  บุคลากรในสถานศึกษา 
   จ านวนบุคลากรในโรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง จ าแนกตามระดับการศึกษา 

รายการ 
ระดับการศึกษา 

ต่ ากว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม 

1. ผู้อ านวยการสถานศึกษา   1  1 
2. รองผู้อ านวยการสถานศึกษา   1  1 
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา  17 4  21 

รวม  17 6  23 
คิดเป็นร้อยละ 0.00 73.91 26.09 0.00 100 

 

ที่มา  :  กลุ่มบริหารงานบุคคลโรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง (ข้อมูล ณ  10 มิถุนายน 2563) 

โครงสร้างการปฏิบัติงานของโรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 
  โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง ได้ก าหนดให้มีการแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาเป็น ๔ กลุ่ม ตาม

กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หรือส่วน
ราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน พ.ศ. 2547 กฎกระทรวงก าหนหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหาร
และการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 ดังนี้ 

1. กลุ่มบริหารวิชาการ   
2. กลุ่มบริหารงบประมาณ 
3. กลุ่มบริหารงานบุคคล  
4. กลุ่มบริหารทั่วไป 

 
 
 
 

http://www.watcharuenrommuang.ac.th/
mailto:rmshcool@hotmail.co.th


๔ 
 

กลุ่มบริหารวิชาการ 
  การพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น           
การวางแผนงานด้านวิชาการ การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา        
การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การวัดผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน การวิจัยเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ การนิเทศการศึกษา การแนะแนว      
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 
การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษา และองค์กรอ่ืน การส่งเสริมและสนับสนุนงาน
วิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานสถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา การจัดท า
ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของ สถานศึกษา การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพ่ือใช้            
ในสถานศึกษา การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

กลุ่มบริหารงบประมาณ 
 การจัดท าแผนงบประมาณและค าขอตั้งงบประมาณเพ่ือเสนอต่อ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือ

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแล้วแต่กรณี การจัดท าแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงินตามที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณ จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยตรง การอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ การตรวจสอบ
ติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้ผลผลิตจากงบประมาณ การระดม
ทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา การปฏิบัติงานอ่ืนใดตามที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับกองทุนเพ่ือการศึกษา 
การบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือการศึกษา การวางแผนพัสดุ การก าหนดรูปแบบรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ
ของครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างที่ใช้เงินงบประมาณเพ่ือเสนอต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแล้วแต่กรณี การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการจัดท าและจัดหา
พัสดุ การจัดหาพัสดุ การควบคุมดูแลบ ารุงรักษาและจ าหน่ายพัสดุ การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน การเบิก
เงินจากคลัง การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจ่ายเงิน การน าเงินส่งคลัง การจัดท าบัญชีการเงิน การจัดท า
รายงานทางการเงินและงบการเงิน การจัดท าหรือจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และรายงาน 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
การวางแผนอัตราก าลัง การจัดสรรอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การสรรหา

และบรรจุแต่งตั้ง การเปลี่ยนต าแหน่งให้สูงขึ้น การย้ายข้าราชการครูและบุคลากร  ทางการศึกษา              
การด าเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน การลาทุกประเภท การประเมินผลการปฏิบัติ การด าเนินการ   
ทางวินัยและการลงโทษ การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน การรายงานการด าเนินการ
ทางวินัยและการลงโทษ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ การออกจากราชการ การจัดระบบและการจัดท า
ทะเบียนประวัติ การจัดท าบัญชีรายชื่อและให้ความเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ 
การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ การส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับ
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา การริเริ่มส่งเสริมการขอรับใบอนุญาต การพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาการด าเนินการ ที่เก่ียวกับการบริหารงานบุคคล ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 

 
 
 
 



๕ 
 

กลุ่มบริหารทั่วไป 
  การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา 
การวางแผนการบริหารงานการศึกษา งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน การจัดระบบการบริหารและพัฒนา
องค์กร การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน งานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา การด าเนินงานธุรการ การดูแลอาคาร
สถานที่และสภาพแวดล้อม การจัดท าส ามะโนผู้เรียน การรับนักเรียน การเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่อง        
การจัดตั้ง ยุบ รวมหรือเลิกสถานศึกษา การประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย 
การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 1การทัศนศึกษา งานกิจการนักเรียน การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา    
การส่งเสริม สนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงานและสถาบันสังคมอ่ืน      
ที่จัดการศึกษา งานประสานราชการกับส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น  การรายงานผลการปฏิบัติงาน            
การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน  
 

ข้อมูลนักเรียน 
จ านวนนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   ปีการศึกษา 2564 

รวมนักเรียนทั้งหมด  427  คน (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564) 
 

ชั้น จ านวนห้อง จ านวนนักเรียน ชาย จ านวนนักเรียนหญิง รวม 
อนุบาล 3 ขวบ 1 11 9 20 
อนุบาล 1 1 9 10 19 
อนุบาล 2 1 7 11 18 
รวมอนุบาล 3 27 30 57 
ประถมศึกษาปีที่ 1 1 13 14 27 
ประถมศึกษาปีที่ 2 1 18 19 37 
ประถมศึกษาปีที่ 3 1 14 17 31 
ประถมศึกษาปีที่ 4 1 19 10 29 
ประถมศึกษาปีที่ 5 1 11 12 23 
ประถมศึกษาปีที่ 6 2 43 15 58 
รวมประถมศึกษา 7 118 87 205 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 2 36 19 55 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 1 27 19 46 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 2 31 33 64 
รวมมัธยมศึกษา 5 94 71 165 
รวมทั้งหมด 15 239 188 427 

 

วิสัยทัศน Vision) 

 ผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 



๖ 
 

พันธกิจ (Mission) 
1. พัฒนาการจัดการศึกษาใหผูเรียนมีคุณภาพ และมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 
2. จัดกระบวนการเรียนรูที่ใชสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
3. จัดการศึกษาเพ่ือปลูกฝงใหผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม เปนพลเมืองดีของชาติ 
4. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
5. จัดการศึกษาโดยบูรณาการศาสตรพระราชาสูการปฏิบัติจริง 

 

เปาประสงค Goals) 
1. นักเรียนมีความรูตามมาตรฐานการศึกษา และมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 
2. นักเรียนสามารถแสวงหาความรูดวยตนเองอยางเต็มศักยภาพ 
3. นักเรียนสามารถใชสื่อและเทคโนโลยีไดอยางเหมาะสม 
4. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และทัศนคติที่ดี 
5. ครูและนักเรียนมีจิตส านึกในการอนุรักษสิ่งแวดลอม 
6. ระบบบริหารจัดการของโรงเรียนมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลโดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

 

กลยุทธ Strategic) 
1. เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
2. สงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสรางขีดความสามารถในการแขงขัน 
3. พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพของทรัพยากรมนุษย 
4. เพ่ิมโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ า

ทางการศึกษา 
5. สงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
6. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่มงุเนนผลสัมฤทธิ์และสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

 

ปรัชญาโรงเรียน 
   เรียนดี มีวินัย ใฝคุณธรรม นอมน าเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ค าขวัญโรงเรียน 
 มีความรู คูคุณธรรม น าชุมชน  
 

แนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    
มีแนวทางและข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

1. ทบทวนข้อมูลและบริบทที่เก่ียวข้อง 
2. จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตโรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 โดยใช้กรอบแนวทางตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 
และ แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

3. เสนอแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตโรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง ประจ าปีงบประมาณ      
พ.ศ. 2564  ต่อคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบและถือปฏิบัติ 
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ส่วนที่ 2 

บริบทที่เกี่ยวข้อง 

  ส าหรับประเทศไทยได้ก าหนดทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตซึ่งมีความสอดคล้อง
กับสถานการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความรุนแรง รวมถึงการสร้างความตระหนัก     
ในการประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของคนในสังคม ทั้งนี้ ส านักงาน ป.ป.ช. ในฐานะองค์กรหลัก
ด้านการด าเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งบูรณาการการท างานด้านการต่อต้านการทุจริตเข้ากับทุก
ภาคส่วนดังนั้น สาระส าคัญที่มีความเชื่อมโยงกับทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่ส านักงาน ป.ป.ช. 
มีดังนี้  

1. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(พ.ศ. 2561 – 2580)  

2. ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 
2564) สาระส าคัญทั้ง 2 ด้านจะเป็นเครื่องมือชี้น าทิศทางการปฏิบัติงานและการบูรณาการด้านต่อต้านการ
ทุจริตของประเทศเพ่ือให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเดน็ การต่อต้านการทุจรติและประพฤติมิชอบ 
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

  เป้าหมายส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตและประพฤติ
มิชอบคือ ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ โดยเฉพาะการสร้างวัฒนธรรมแยกแยะประโยชน์  
ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมของบุคลากรภาครัฐให้เกิดขึ้น รวมทั้งสร้างจิตส านึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วน
ตื่นตัว ละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ มีส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุน
ให้ภาคีองค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชน ประชาชน และภาคีต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการสอดส่องเฝ้าระวัง
ให้ข้อมูลแจ้งเบาะแสการทุจริต และตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และภาคส่วนอ่ืน ๆ โดยได้รับ
ความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นนี้ได้ก าหนดแผนย่อยไว้ 
2 แผน คือ 

1. แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  การประเมินความเป็นไปได้ของสถานการณ์ในอนาคตของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับ

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้เห็นภาพในมิติด้านต่าง ๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในระยะ 20 ปีข้างหน้านั้นตั้งอยู่บนแนวคิดพ้ืนฐานว่า ประชาชนและสังคมจะตื่นตัวต่อการ
ทุจริตให้ความสนใจข่าวสารและตระหนักถึงผลกระทบของการทุจริตต่อประเทศ มีการแสดงออกซึ่งการต่อต้าน
การทุจริตทั้งในชีวิตประจ าวันและการแสดงออกผ่านสื่อต่าง ๆ ประชาชนในแต่ละช่วงวัยจะได้รับกระบวนการ
กล่อมเกลาทางสังคมว่าการทุจริตถือเป็นพฤติกรรมที่นอกจากจะผิดกฎหมายและท าให้เกิดความเสียหายต่อ
ประเทศแล้ว ยังเป็นพฤติกรรมที่ไม่ได้รับการยอมรับทางสังคม ประชาชนจะมีวิธีคิดที่ท าให้สามารถแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ วัฒนธรรมทางสังคมจะหล่อหลอมให้ประชาชนจะไม่
กระท าการทุจริตเนื่องจากมีความละอายต่อตนเองและสังคม และไม่ยอมให้ผู้อ่ืนกระท าการทุจริตอันส่งผล    
ให้เกิดความเสียหายต่อสังคมส่วนรวมด้วย และจะเกิดการรวมกลุ่มกันทางสังคมเพ่ือก่อให้เกิดสภาวะ          
การลงโทษทางสังคมต่อการกระท า รวมทั้งประชาชนคนไทยทุกคนจะแสดงเจตจ านงต่อต้านการทุจริตอย่าง
เข้มข้น ผ่านกระบวนการเลือกตั้งและกระบวนการเข้าสู่อ านาจของตัวแทนของประชาชนทั้งในระดับชาติและ
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ระดับท้องถิ่น ประชาชนจะให้ความสนใจในการตรวจสอบรัฐบาลและนักการเมืองในการด าเนินการตาม
เจตจ านงทางการเมืองมากขึ้น เป็นแรงกดดันให้รัฐบาลต้องบริหารประเทศอย่างสุจริตและโปร่งใสโดย
กระบวนการนโยบายของรัฐบาลไม่สามารถเป็นช่องทางในการแสวงหาผลประโยชน์ โดยจะมีกลไกการ
ตรวจสอบการด าเนินนโยบายของรัฐที่เข้มข้นมากขึ้น  

  อย่างไรก็ตาม ในอนาคต 20 ปีข้างหน้า การทุจริตน่าจะทวีความรุนแรง ซับซ้อน และ
ยากแก่การตรวจสอบมากยิ่งขึ้น อันเนื่องมาจากเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของสังคม
โลกและพลวัตของการทุจริตที่ผู้กระท าการทุจริตหาช่องทางการทุจริตที่ยากแก่การตรวจสอบมากยิ่งขึ้น แต่
สภาวะทางสังคมที่ตื่นตัวต่อต้านและตรวจสอบการทุจริตมากยิ่งขึ้น จึงอาจจะท าให้แนวโน้มการทุจริตลดลง 
ส่งผลให้กระบวนการป้องกันการทุจริตยิ่งทวีความส าคัญ โดยต้องพัฒนากระบวนการและรูปแบบของการ
ป้องกันการทุจริตให้เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต เพ่ือให้สามารถระงับยับยั้งการทุจริตได้อย่างเท่าทันไม่
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศ ควรมุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนการป้องกันการทุจริตให้มีความ
เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพในทุกหน่วยของสังคมทั้งระดับบุคคลและระดับองค์กร โดยสร้างจิตส านึกและค่านิยม
ให้ทุกภาคส่วนตื่นตัวและละอายต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีองค์กร
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชนและประชาชน และเครือข่ายต่าง ๆ สอดส่อง เฝ้าระวัง ให้ข้อมูลและร่วม
ตรวจสอบการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐตามความเหมาะสม โดยมีการวางมาตรการคุ้มครองพยานและผู้ที่
เกี่ ยวข้องเ พ่ือเป็นการสร้ างภู มิคุ้ มกั นต่อปัญหาการทุจริ ตและส ร้ างพลั งร่ วมในการแก้ ไขปัญหา 
การทุจริตและประพฤติมิชอบพร้อมทั้งสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐ 
และก าหนดมาตรการให้หน่วยงานภาครัฐและทุกภาคส่วนด าเนินงานอย่างโปร่งใส เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม  
ความสุจริตและความซื่อสัตย์ ความโปร่งใส และเป็นธรรม นอกจากนี้ ต้องก าหนดให้มีการลงโทษผู้กระท าผิด 
กรณีทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและรวดเร็วเป็นการป้องกันการทุจริตเชิงรุกเพ่ือให้เท่าทันต่อพลวัต
ของการทุจริต   

1.1 แนวทางการพัฒนา 

1) ปลูกและปลุกจิตส านึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต และการ
ปลูกฝังและหล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม 
“คน”โดยการ “ปลูก” และ “ปลุก” จิตส านึกความเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต สามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งใด
เป็นประโยชน์ส่วนตน สิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนรวม มีความละอายต่อการกระท าความผิ ด ไม่เพิกเฉยอดทน 
ต่อการทุจริต และเข้ามามีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงการส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรม  
และค่านิยมสุจริตในระดับชุมชนเพื่อน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมค่านิยมที่ยึดประโยชน์สาธารณะมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน และต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการส่งเสริมวัฒนธรรม
สุจริตผ่านหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับที่เด็กไทยทุกคนต้องเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตั้งแต่ระดับ
ปฐมวัยจนถึงระดับอุดมศึกษา เพ่ือปฏิรูป “พลเมืองไทยในอนาคต” ให้มีความเป็นพลเมืองเต็มขั้น สามารถท า
หน้าที่ความเป็นพลเมืองที่ดี มีจิตส านึกยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมมีระเบียบ
วินัย และเคารพกฎหมาย  

2) ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ มีความใส
สะอาด ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต โดยการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเปิดเผย โปร่งใส ถูกต้องเป็น
ธรรม ไม่คดโกงรู้จักแยกแยะเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน 
ตลอดจนการสร้างจิตส านึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กร โดยการสนับสนุนให้
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามามีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือส่งเสริมการ
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มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยงและแจ้งเบาะแส เพ่ือสกัดกั้นมิให้ เกิดการทุจริต
ประพฤติมิชอบได้ โดยมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 

3) พัฒนาค่านิยมของนักการเมืองให้มีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการท าตนเป็น
แบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม  เนื่องจากผู้บริหาร
ประเทศ/ท้องถิ่น/ชุมชน ต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมสูงกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมทั่วไปในสังคม เพ่ือเป็น
ต้นแบบแก่ประชาชน เด็ก เยาวชน และสังคมโดยรวม โดยนอกเหนือจากคุณสมบัติตามที่ก าหนดตามกฎหมาย
แล้ว ผู้บริหารประเทศต้องมีคุณสมบัติทางจริยธรรมด้วย มีการพัฒนายกระดับการมีจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมืองเพ่ือสร้างนักการเมืองที่มีคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งก ากับจริยธรรมภายในพรรคการเมือง 

4) ปรับ “ระบบ” เพื่อลดจ านวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน
ภาครัฐ มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมการต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเนื่อง เพ่ือสนับสนุนให้การด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในทุกข้ันตอนการด าเนินงาน และมีความเท่าทันต่อพลวัตของการ
ทุจริต โดยการพัฒนาเครื่องมือ เพ่ือสร้างความโปร่งใส มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมและมาตรการในการต่อต้าน
การทุจริตที่มีประสิทธิภาพและเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต รวมถึงการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต เพ่ือให้
หน่วยงานภาครัฐ มีมาตรการ ระบบหรือแนวทางในบริหารจัดการความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการ
ทุจริต และการบูรณาการติดตามประเมินผลการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐในโครงการลงทุน
ขนาดใหญ่ของรัฐและรัฐวิสาหกิจตั้งแต่ขั้นวางแผนก่อนด าเนินงาน ขั้นระหว่างการด าเนินงาน และขั้นสรุปผล
หลังการด าเนินโครงการ 

5) ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอ้ือต่อการลดการใช้ดุลพินิจในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที ่เช่น การน าระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้แทนการใช้ดุลพินิจเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
การสร้างมาตรฐานที่โปร่งใสในกระบวนการบริการของภาครัฐ ลดขั้นตอนกระบวนการและระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานด้วยวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนตรวจสอบได้ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพ่ือลดการใช้
ดุลพินิจของผู้มีอ านาจในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต รวมถึงการสร้างความโปร่งใสในการบริการข้อมูลภาครัฐ
ทั้งระบบ โดยการพัฒนาระบบข้อมูลดิจิทัลที่มีการก าหนดกฎเกณฑ์ กติกา กระบวนการ ขั้นตอนการด าเนินงาน
การเข้าถึงข้อมูล รวมถึงข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการใช้งบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือส่งเสริมการ
เข้าถึงข้อมูลสาธารณะ สร้างความโปร่งใส และส่งเสริมให้มีการตรวจสอบการบริหารจัดการของภาครัฐโดย
สาธารณชน ซึ่งรวมถึงการมีกลไกที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง
และการด าเนินการภาครัฐ เพ่ือบูรณาการการท างานของรัฐและประชาชน รวมถึงส่งเสริมสนับสนุนการตื่นตัว
และเพ่ิมขีดความสามารถของประชาชนในการร่วมเฝ้าระวัง และป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นที่มีอยู่ใกล้ตัว โดย
มีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้ชี้เบาะแสที่สามารถสร้างความเชื่อม่ันและม่ันใจให้กับผู้ให้เบาะแส 
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เป้าหมายและตัวชี้วัด 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 - 
2565 

ปี 2566 – 
2570 

ปี 2571 - 
2575 

ปี 2576 - 
2580 

1. ประชาชนมี
วัฒนธรรม 
และพฤติกรรม
ซื่อสัตย์สุจริต 

ร้อยละของเด็กและ
เยาวชนไทย 
มีพฤติกรรมที่ยึดมั่น
ความซื่อสัตย์สุจริต 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 60 

 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 

ร้อยละของประชาชน 
ที่มีวัฒนธรรมค่านิยม
สุจริต มีทัศนคติและ
พฤติกรรมในการ
ต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 60 

 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 

ร้อยละของหน่วยงานที่
ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ITA  

ร้อยละ 80  

(85 คะแนน
ขึ้นไป) 

ร้อยละ 100 

(85 คะแนน
ขึ้นไป) 

ร้อยละ 90 

(90 คะแนน
ขึ้นไป) 

ร้อยละ 100 

(90 คะแนน
ขึ้นไป) 

2. คดีทุจริตและ
ประพฤติ 
มิชอบลดลง 

จ านวนคดีทุจริตใน
ภาพรวม 

ลดลงร้อยละ 
10 

ลดลงร้อยละ 
50 

ลดลงร้อยละ 
70 

ลดลงร้อยละ 
80 

จ านวนคดีทุจริตราย
หน่วยงาน 
  - จ านวนข้อ

ร้องเรียนเจ้าหน้าที่
ภาครัฐที่ถูกชี้มูล
เรื่องวินัย (ทุจริต)  

ลดลงร้อยละ 
10 

ลดลงร้อยละ 
50 

ลดลงร้อยละ 
70 

ลดลงร้อยละ 
80 

  - จ านวนข้อ
ร้องเรียน
เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่
ถูกชี้มูลว่ากระท า
การทุจริต 

ลดลงร้อยละ 
10 

ลดลงร้อยละ 
50 

ลดลงร้อยละ 
70 

ลดลงร้อยละ 
80 

จ านวนคดีทุจริตที่
เกี่ยวข้องกับผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง 

ลดลงร้อยละ 
25 

ลดลงร้อยละ 
50 

ลดลงร้อยละ 
80 

ลดลงร้อยละ 
90 
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2. แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  การจะบรรลุเป้าหมาย ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ กลไกและ

กระบวนการปราบปรามการทุจริตจะต้องมีประสิทธิภาพมากขึ้น กฎหมายจะต้องมีความทันสมัย การบังคับใช้
กฎหมายและการด าเนินคดีจะต้องมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ท าให้คดีความมีปริมาณลดลง แนวทางในการ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จึงควรมุ่งเน้นการส่งเสริมการปรับปรุงกระบวนการและกลไกที่
เกี่ยวข้องในการปราบปรามการทุจริตอย่างต่อเนื่อง ให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการ
ปรับปรุงกฎหมายและตรากฎหมายใหม่เพ่ือสนับสนุนให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และมุ่ง
ท าให้ผู้กระท าความผิดได้รับการด าเนินคดีและลงโทษ ทั้งทางวินัยและอาญาอย่างรวดเร็วและเป็นรูปธรรมเพ่ือให้
สังคมเกิดความเกรงกลัวต่อการทุจริต ควบคู่ไปกับการปรับปรุงระบบข้อมูลเรื่องร้องเรียนที่เชื่อมโยงระหว่าง
หน่วยงานต่อต้านการทุจริตที่เกี่ยวข้องเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินคดี  

2.1 แนวทางการพัฒนา 

1) เพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานของกระบวนการและกลไกการปราบปราม
การทุจริต โดยการปรับกระบวนการท างานด้านการปราบปรามการทุจริตเข้าสู่ระบบดิจิทัลมาใช้ใน
กระบวนการท างานด้านการปราบปรามการทุจริตให้ได้มาตรฐานสากลและเป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งรวมถึง
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินที่ทันสมัย เท่า
ทันต่อการบิดเบือนทรัพย์สินและหนี้สิน รวมทั้งบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต่าง ๆ ใน
การตรวจสอบความถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน 

2) ปรับปรุ งกระบวนการปราบปรามการทุจริตที่ มีความรวดเร็ วและมี
ประสิทธิภาพ อาทิ ปรับปรุงขั้นตอนการด าเนินการที่ล่าช้าของหน่วยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ให้มีความรวดเร็วและกระชับมากขึ้นเพ่ือให้การด าเนินการปราบปรามการทุจริตตลอดกระบวนการจนถึงการ
ลงโทษผู้กระท าความผิดเมื่อคดีถึงที่สุดเป็นไปอย่างรวดเร็วเห็นผล มีประสิทธิภาพ และเป็นที่ประจักษ์ของ
ประชาชน อาทิ การบูรณาการประสานงานคดีที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ การปรับปรุง
ขั้นตอนการด าเนินการที่ล่าช้าและซ้ าซ้อนกันของหน่วยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มีความ
รวดเร็ว การบูรณาการพัฒนาระบบฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานปราบปรามการทุจริตให้เข้าถึงง่ายและมี
ประสิทธิภาพ การปรับปรุงและพัฒนาระบบและกลไกที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนปราบปรามเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการด าเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตาม
กฎหมายฟอกเงินเพ่ือให้การติดตามยึดคืนทรัพย์สินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันการยักย้าย ถ่ายเท
ทรัพย์สินที่ได้มาโดยมิชอบ ไม่ให้เกิดความเสียหายขึ้น รวมทั้งการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน/
องค์กรต่อต้านการทุจริตและองค์กรเอกชนในระดับนานาชาติ เพ่ือสนับสนุนข้อมูลและองค์ความรู้ในการ
ปราบปรามการทุจริต และอาชญากรรมข้ามชาติ 

3) พัฒนาการจัดการองค์ความรู้ด้านการปราบปรามการทุจริต โดยการจัดท า
ระบบฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้านการปราบปรามการทุจริต โดยประมวลจากคดีการทุจริตและผู้เชี่ยวชาญของ
หน่วยงานต่าง ๆในกระบวนการปราบปรามการทุจริต เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริตของแต่ละ
หน่วยงานได้ศึกษาและมีสมรรถนะและความรู้ที่เป็นมาตรฐาน การพัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสห
วิทยาการของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการปราบปรามการทุจริตเพ่ือให้มีความรู้/ทักษะ/ขีดความสามารถ ที่เป็น
มาตรฐานและเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต 
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เป้าหมายและตัวชี้วัด 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 - 
2565 

ปี 2566 – 
2570 

ปี 2571 - 
2575 

ปี 2576 - 
2580 

การด าเนินคดี
ทุจริตมีความ
รวดเร็ว 
เป็นธรรม โปร่งใส 
ไม่เลือกปฏิบัติ 

กระบวนการ
ด าเนินคดี ทุจริตที่
จ าเป็นต้องขอขยาย
ระยะเวลาเกินกว่า
กรอบเวลาปกติ 
ที่กฎหมายก าหนด 

ไม่เกินร้อยละ 
25 

ไม่เกินร้อยละ 
20 

ไม่เกินร้อยละ 
15 

ไม่เกินร้อยละ 
10 

จ านวนคดีอาญา 
ที่หน่วยงานไต่สวน 
คดีทุจริตถูกฟ้องกลับ 

ไม่เกินร้อยละ 
4  

ของจ านวนคดี
ที่ส่งฟ้อง 

ไม่เกินร้อยละ 
3 

ของจ านวน
คดีท่ีส่งฟ้อง 

ไม่เกินร้อยละ 
2  

ของจ านวน
คดีท่ีส่งฟ้อง 

ไม่เกินร้อยละ 
1 

ของจ านวน
คดีท่ีส่งฟ้อง 

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

วิสัยทัศน์ 
ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand) 

พันธกิจ 

 สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณา
การและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
 ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) สูงกว่าร้อยละ 50 

วัตถุประสงค์หลัก 
1. สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง 
2. เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุ่งต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน 
3. การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรมกลไกป้องกันการทุจริต และระบบบริหาร

จัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
4. การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมาย มีความรวดเร็ว เป็นธรรม และได้รับ

ความร่วมมือจากประชาชน 
5. ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทยมีค่า

คะแนนในระดับที่สูงขึ้น 

ยุทธศาสตร์หลัก 
  ยุทธศาสตร์มีความครอบคลุมกระบวนการด าเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤตมิิชอบ โดยก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” 
  เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ความส าคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะที่      

“ไม่ทนต่อการทุจริต” โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุกระดับช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพ่ือ
สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นการด าเนินการผ่าน
สถาบันหรือกลุ่มตัวแทนที่ท าหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคมให้มีความเป็นพลเมืองที่ดี ที่มีจิตสาธารณะ จิต
อาสา และความเสียสละเพ่ือส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและต่อต้านการ
ทุจริตในทุกรูปแบบ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ก าหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

1. ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัย
ตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยก
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

1.1 พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การน าเสนอ และ
รูปแบบการป้องกันการทุจริตตามแนวคิดแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว
และผลประโยชน์ส่วนรวม ในทุกระดับ 
1.2 การก าหนด พัฒนา หรือปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และมีการประกาศใช้อย่างจริงจัง 

2. ส่งเสริมให้มีระบบและ
กระบวนการกล่อมเกลาทาง
สังคมเพ่ือต้านทุจริต 

2.1 กล่อมเกลาทางสังคมในทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างพลเมืองที่ดี 
2.2 พัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้ส าหรับทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย 
2.3 พัฒนาจิตส านึกสาธารณะ 
2.4 การใช้เครื่องมือการสื่อสารทางสังคมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
2.5 การเสริมบทบาทการกล่อมเกลาทางสังคมของสื่อมวลชนและองค์กร
วิชาชีพ 
2.6 พัฒนามาตรวัดทางสังคม เพื่อเป็นเครื่องมือในการขัดเกลาพฤติกรรม 

3. ประยุกต์หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือ
ต้านทุจริต 

3.1 น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการกล่อมเกลาทางสังคม
และการปฏิบัติงานต่อต้านการทุจริต 
3.2 พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การน าเสนอ และ
รูปแบบการป้องกันการทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการ
เรียนการสอนในทุกระดับ 
3.3 พัฒนาระบบและจัดการองค์ความรู้การป้องกันการทุจริตตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4. เสริมพลังการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน (Community) และ
บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อ
ต่อต้านการทุจริต 

4.1 สร้างชุมชนเฝ้าระวัง ต่อต้านทุจริต 
4.2 สร้างความตื่นตัวในการแสดงออกต่อเหตุการณ์ทางสังคมที่ผิดต่อ
จริยธรรมทางสังคมหรือกฎหมาย และผลักดันให้เกิดการลงโทษทางสังคม 
(Social Sanction) และทางกฎหมาย บนพ้ืนฐานของข้อเท็จจริงและเหตผุล 
4.3 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก” 
ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศ

ไทยให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพ่ือลดโอกาสการทุจริตหรือท าให้การทุจริตเกิดยากขึ้น
หรือไม่เกิดขึ้นโดยอาศัยทั้งการก าหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอ่ืน ๆ ตลอดจน
เสริมสร้างการปฏิบัติงานของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนให้มีธรรมาภิบาลมากยิ่งข้ึน 

  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

1. เพิ่มประสิทธิภาพระบบงาน 
ป้องกันการทุจริต 

1.1 พัฒนามาตรการเชิงรุกที่สามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตในแต่ละระดับ 
1.2 พัฒนาระบบการท างานแบบบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาสังคม 
1.3 เพ่ิมบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการเข้ามา 
มีส่วนร่วมกับระบบการป้องกันการทุจริต 
1.4 ยกระดับกลไกการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการป้องกัน 
การทุจริต 

2. สร้างกลไกการป้องกันเพ่ือ 
ยับยั้งการทุจริต 

2.1 สร้างกลไกป้องกันเพ่ือยับยั้งการทุจริต 
2.2 น าข้อเสนอแนะจากกลไกป้องกันเพ่ือยับยั้งการทุจริตสู่การปฏิบัติ 
2.3 ก าหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการน าข้อเสนอแนะไปสู่การปฏิบัต ิ

3. พัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือลด
ปัญหาการทุจริต 

3.1 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระบบบริหารงาน 
สาธารณะ เพื่อลดขั้นตอน หรือกระบวนการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ 
3.2 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เปิดโอกาสให้ 
ประชาชนสามารถศึกษา เรียนรู้ และหาข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกัน 
การทุจริต (ก าหนดเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจ) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

4. พัฒนารูปแบบการสื่อสาร 
สาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพ่ือ 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

4.1 พัฒนาและยกระดับรูปแบบการสื่อสารสาธารณะเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
4.2 ก าหนดแผนการติดต่อสื่อสารการตลาด (Integrated Marketing 
Communication : IMC) เพ่ือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

5. การพัฒนา วิเคราะห์และ 
บูรณาการระบบการประเมินด้าน 
คุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
เพ่ือเชื่อมโยงกับแนวทางการ 
ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้ 
การทุจริตของประเทศไทย 

5.1 พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
5.2 การบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงาน 

6. สนับสนุนให้ภาคเอกชน 
ด าเนินการตามหลัก 
บรรษัทภิบาล 

6.1 ส่งเสริมการด าเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาล 
6.2 สร้างแรงจูงใจในการเป็นตัวอย่างองค์กรภาคเอกชนที่ปฏิบัติตาม 
หลักธรรมาภิบาล 
6.3 ก าหนดบทลงโทษกับภาคเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต 
อย่างเด็ดขาดและรุนแรง 

7. พัฒนาสมรรถนะและ 
องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของ 
บุคลากรด้านการป้องกัน 
การทุจริต 

7.1 พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรด้านงานป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต ให้มีความเป็นมืออาชีพและเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล 
7.2 ต่อยอด ขยายผล องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ ส าหรับการป้องกัน 
การทุจริต 

8. การพัฒนาระบบและส่งเสริม 
การด าเนินการตามอนุสัญญา 
สหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้าน 
การทุจริต ค.ศ. 2003 (United 
Nations Convention against 
Corruption : UNCAC) 

8.1 นโยบายและแนวปฏิบัติเชิงป้องกันเพ่ือต่อต้านการทุจริต 
8.2 ปรับปรุงประมวลจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐให้รองรับ 
การป้องกันการทุจริต 
8.3 สร้างแนวทางการป้องกันการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดการคลังของรัฐ 
8.4 การรวบรวม การแลกเปลี่ยน การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ 
การทุจริต 
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ส่วนที่ 3  
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของโรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
1. หลักการและเหตุผล 

 ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)          
ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean 
Thailand)” มีพันธกิจในการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุก
ภาคส่วนแบบบูรณาการและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล 
โดยมีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ คือ ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perceptions Index : CPI)ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 นอกจากนี้ ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 ยังมีความสอดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (ยุทธศาสตร์ที่ 6ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ) และทิศทาง
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ยุทธศาสตร์การปลูกฝัง“คนไทยไม่โกง” และยุทธศาสตร์การป้องกันด้วยการเสริมสร้าง
สังคมธรรมาภิบาล) อีกด้วย  

ทั้งนี้ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีแผนงานและโครงการส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน      
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) คือ ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ธรรมาภิบาลในภาครัฐ แผนงานที่ 5.9 การสร้างกลไก “ยับยั้ง” และ “สร้างความตระหนักรู้” เพ่ือป้องกันการ
ทุจริต ที่กล่าวถึงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ภายใต้กรอบแนวคิด 
“โรงเรียนสุจริต” เพ่ือสร้างองค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง ปลูกจิตส านึก 
ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง จิตสาธารณะ ซึ่งตรงกับคุณลักษณะ 5 ประการของ
โรงเรียนสุจริต 

                                                           วัดเจริญร่มเมือง          
       ณ พ.ศ.2564       ยนวัดเจริญร่มเมือง          ศ ึ                   ู                   ้    น 
การทุจริต                                                            ถ  ศ ึ                   ณ 
พ.ศ.2564              ถ  ศ ึ                                                                
        พ ื่                           ศ     ์                           ถ  ศ ึ    3     ศ     ์
       

       ศ        1                    ึ            ถ  ศ ึ             า                 
    ศ        2   ู ณ                                                       ถ  ศ ึ    
    ศ        3 พ    ศ     พ                ศ ึ                                    

          ถ  ศ    
 
วิสัยทัศน์ : โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชัน 
 
พันธกิจ :   

1. สร้างวัฒนธรรมและค่านิยมการต่อต้านการทุจริตในองค์กร 
2. เสริมสร้างระบบบริหารจัดการภายในองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล 
3. พัฒนาระบบและกลไกในการป้องกัน การควบคุม และการตรวจสอบการทุจริต 



๑๗ 
 

2. วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือปลูกฝังให้บุคลากรของสถานศึกษามีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง ทั้งในระดับ 

สถานศึกษา และชุมชน  
2. เพ่ือยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารการจัดการของสถานศึกษา 
3. เพ่ือพัฒนานวัตกรรมป้องกันและยับยั้งการทุจริตเชิงรุกสถานศึกษาให้เข้มแข็งและมี

ประสิทธิภาพ 

3. เป้าหมาย    
สถานศึกษาที่รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ( Integrity and 

Transparency Assessment: ITA) มีการปรับปรุงหรือพัฒนาในเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงาน ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน อีกทั้งมีการยกระดับความโปร่งใสในการด าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง     
 
4. ยุทธศาสตร์และมาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เสริมสร้างจิตส านึกค่านิยม ให้สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

วัตถุประสงค์ 
 มุ่งส่งเสริมเสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยมให้แก่สถานศึกษา บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
โดยมทีัศนคต ิวิสัยทัศน์ ในการร่วมกันแกไ้ขและรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบสถานศึกษา 
รวมทั้งการรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ทุกภาคส่วนมีวินัย เคารพกฎหมาย กฎและระเบียบ ที่จะเป็นกลไก 
ในการแก้ไขปัญหา การพัฒนา ตลอดจนเป็นการวางรากฐานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 
1. รณรงค์ ส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมในการด าเนินงาน เพ่ือสร้างจิตส าานึกในการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ภายในหน่วยงาน 
2. ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชูความดีความซือ่สัตย์ สุจริตและการต่อต้านการทจุริต 

 
ยุทธศาสตร  ์ที่ 2 : บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

วัตถุประสงค ์
 มุ่งประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับทุกภาคส่วนในการป้องกันและ
ปราบปราม การทุจริตสถานศึกษาส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการ
สถานศึกษาในการติดตาม ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในสถานศึกษา เสริมสร้างและพัฒนา
เครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชนคณะกรรมการสถานศึกษาให้เป็นกลไกในการตรวจสอบ ถ่วงดุล รวมถึงการสร้าง
หลักประกันความปลอดภัยในการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 

มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 
1. บูรณาการหน่วยงานสถานศึกษากับองค์กรทุกภาคส่วนเพ่ือสร้างความตระหนักและปลูกจิตส านึก

การเป็นพลเมืองด ี
  



๑๘ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
                      สถานศกึษา 
 

วัตถุประสงค์ 
  มุ่งพัฒนาสมรรถนะ และขีดความสามารถให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรยีน ในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาให้สัมฤทธิผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือแก้ไขสภาพปัญหาการทุจริตให้
เป็นระบบอย่างต่อเนื่องสร้างมาตรฐานทางวิชาชีพให้สามารถร่วมมือหรือประสานการปฏิบัติกับองค์กรทุกภาคส่วน 
 

มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 
1. พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถของคร ูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริต 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสร้างองค์ความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริต     

ในสถานศกึษา 
   
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม 
2. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีจิตส านึกในการเป็นพลเมืองดี ปฏิบัติงานตาม

ระเบียบวินัยและมีความซือ่สัตย์ สุจริต 
3. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ในสถานศกึษามากยิ่งขึน้ 
4. โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง ปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางปฏิบัติ 
5. โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง มีความเข้าใจและให้ความร่วมมือในกิจกรรมการป้องกันและ

ปราบปราม การทุจริตในสถานศึกษา 
6. ส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมในสถานศึกษาได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

ตลอดไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจ าปีงบประมาณ 2564 
ของโรงเรียนวัดเจริญรม่เมอืง 

ยุทธศาสตร ์ มาตรการ/แนวทาง โครงการ/กจิกรรม 
 

งบประมาณ 
 

วัตถุประสงค์ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
ตัวชี้วัด 

 
เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

1.                  ึ            
 ถ  ศ ึ             า      
           

รณรงค์ ส่งเสริมและปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรมในการ
ด าเนินงาน เพ่ือสร้าง
จิตส านึกในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตและ
ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ 
ภายในหน่วยงาน 

1) การประกาศเจตจ านง
การบริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต/ประกาศ
ก าหนดนโยบายคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของโรงเรียน
วัดเจริญร่มเมือง 

- เพ่ือปลูกฝังให้บุคลากรของ
สถานศึกษามีพฤติกรรมร่วม
ต้านการทุจริตในวงกว้าง ทั้ง
ในระดับ สถานศึกษา และ
ชุมชน 

ม.ค.64- มี.ค.
64 

ร้อยละของความ 
ส าเร็จในการ
ปฏิบัติงานตาม
แนวทางปฏิบัติ 

ร้อยละ 90 บริหารทั่วไป 

2) โรงเรียนคุณธรรม สพฐ 3,800 เพ่ือให้นักเรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม 
เพ่ือให้นักเรียนมีความ
ประพฤติถูกต้องเหมาะสม
ตามคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 

ต.ค.63-ก.ย. 
64 

ร้อยละของ
นักเรียนที่ได้เข้า
ร่วมกิจกรรม
โรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ. 

ร้อยละ 90 บริหารทั่วไป 

3) กิจกรรมเข้าค่าย
คุณธรรม จริยธรรม 

63,945 เพ่ือให้นักเรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม 
เพ่ือให้นักเรียนมีความ
ประพฤติถูกต้องเหมาะสม
ตามคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 

ต.ค.63-ก.ย. 
64 

ร้อยละของ
นักเรียนที่มี
คุณธรรม
จริยธรรมสูง
ขึ้นอยู่ในระดับดี
ขึ้นไป 

ร้อยละ 90 บริหารทั่วไป 

 



๒๐ 
 

 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจ าปีงบประมาณ 2564 

ของโรงเรียนวัดเจริญรม่เมอืง (ต่อ) 

ยุทธศาสตร ์ มาตรการ/แนวทาง โครงการ/กจิกรรม 
 

งบประมาณ 
 

วัตถุประสงค์ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
ตัวชี้วัด 

 
เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

1.                  ึ            
 ถ  ศ ึ             า      
           

รณรงค์ ส่งเสริมและปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรมในการ
ด าเนินงาน เพ่ือสร้างจิตส าา
นึกในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตและปฏิบัติ
หน้าที่โดยมิชอบ ภายใน
หน่วยงาน 

4) เลือกตั้งสภานักเรียน 2,375 เพ่ือให้นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้เกี่ยวกับ
ประชาธิปไตยโดยการ
ปฏิบัติจริง 

ต.ค.63-ก.ย. 
64 

ร้อยละของ
นักเรียนที่ได้เข้า
ร่วมกิจกรรม
เลือกตั้งสภา
นักเรียน 

ร้อยละ 90 บริหารทั่วไป 

5) วันส าคัญของชาติ 28,000 เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนได้
แสดงความจงรักภักดีต่อ
ชาติ และพระมหากษัตริย์
ด ารงไว้ซึ่งประเพณีท่ีดีงาม  
รักความเป็นไทย 

ต.ค.63-ก.ย. 
64 

ร้อยละของ
นักเรียนที่ได้เข้า
ร่วมกิจกรรมวัน
ส าคัญของชาติ 

ร้อยละ 90 บริหารทั่วไป 

ส่งเสริมค่านิยมการยกย่อง
และเชิดชูความดีความ
ซ่ือสัตย์ สุจริตและการ
ต่อต้านการทุจริต 
 

 

1) เดก็ดีศรีร่มเมือง 2,020 เพ่ือให้นักเรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม 
เพ่ือให้นักเรียนมีความ
ประพฤติถูกต้องเหมาะสม
ตามคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 

ต.ค.63-ก.ย. 
64 

ร้อยละของ
นักเรียนที่มี
คุณธรรม
จริยธรรมสูง
ขึ้นอยู่ในระดับดี
ขึ้นไป 

ร้อยละ 90 บริหารทั่วไป 



๒๑ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจ าปีงบประมาณ 2564 
ของโรงเรียนวัดเจริญรม่เมอืง (ต่อ) 

ยุทธศาสตร ์ มาตรการ/แนวทาง โครงการ/กจิกรรม 
 

งบประมาณ 
 

วัตถุประสงค์ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
ตัวชี้วัด 

 
เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

2.บูรณาการหน่วยงานทุกภาค
ส่วน ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
สถานศกึษา 

บูรณาการหน่วยงาน
สถานศกึษากับองค์กรทุก
ภาคส่วนเพือ่สร้างความ
ตระหนักและปลูกจิตส านึก
การเป็นพลเมืองดี 
 

 

 

1) ประชุมภาคี 4 ฝ่าย 2,070 เพ่ือให้โรงเรียน บ้านและ
ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษาในทุกๆ ด้าน 

ก.พ.64 จ านวนผู้เข้า
ประชุมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

ร้อยละ 80 บริหารทั่วไป 

2) ประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา 

1,690 เพ่ือให้โรงเรียน บ้านและ
ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษาในทุกๆ ด้าน 

ม.ค.64 จ านวนผู้เข้า
ประชุมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

ร้อยละ 80 บริหารทั่วไป 

3) ประชุมผู้ปกครอง
นักเรียน 

25,740 เพ่ือให้โรงเรียน บ้านและ
ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษาในทุกๆ ด้าน 

ธ.ค.63 และ 
มิ.ย.64 

จ านวนผู้เข้า
ประชุมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

ร้อยละ 80 บริหารทั่วไป 

4) ประชุมเครือข่าย
ผู้ปกครอง 

3,820 เพ่ือให้โรงเรียน บ้านและ
ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษาในทุกๆ ด้าน 

ธ.ค.63 และ 
มิ.ย.64 

จ านวนผู้เข้า
ประชุมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

ร้อยละ 80 บริหารทั่วไป 

3.พัฒนาศักยภาพครู บุคลากร
ทางการศกึษา นักเรียน ในการ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต 

พัฒนาสมรรถนะและขีด
ความสามารถของครู 
บุคลากรทางการศึกษา 
นักเรยีน ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

1) อบรม/ประชุมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาใน
วิชาชีพและการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริต 
 

30,075 เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ให้มีความรู้
ความสามารถ ในทุกๆด้าน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ต.ค.63-ก.ย. 
64 

ร้อยละของครู
และบุคลากร
ทางการศึกษาที่
เข้ารับการอบรม/
ประชุมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนา
ในวิชาชีพ 

ร้อยละ 90 บริหารงาน
บุคคล 

 



๒๒ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจ าปีงบประมาณ 2564 
ของโรงเรียนวัดเจริญรม่เมอืง (ต่อ) 

ยุทธศาสตร ์ มาตรการ/แนวทาง โครงการ/กจิกรรม 
 

งบประมาณ 
 

วัตถุประสงค์ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
ตัวชี้วัด 

 
เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

3.พัฒนาศักยภาพครู 
บุคลากรทางการศึกษา 
นักเรียน ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

ส่งเสริมและสนับสนุนให้มี
การสร้างองคค์วามรู้เรื่อง
การป้องกนัและปราบปราม
การทุจริตใน 
สถานศกึษา 
 

1) เผยแพร่ตัวอย่างการ
กระท าผิดทางเว็บไซต์ 

- เพ่ือส่งเสริมให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษามี
วินัยคุณธรรมจริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

ต.ค.63-พ.ย. 
63 

ร้อยละครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาได้รับการ
ส่งเสริมวินัย
คุณธรรมจริยธรรม
และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

ร้อยละ 100 บริหารงาน
บุคคล 

 


