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โรงเรยีนวัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บ ารุง) 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมทุรสาคร 



แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของโรงเรียนวัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บ ารุง) 

(ปีงบประมาณ 2564) 

หลักการและเหตุผล 

 การทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นปัญหาที่มีมานานและยิ่งมีกระบวนการที่มีความซับซ้อนมากขึ้นถือเป็น
ปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งในองค์กรภาครัฐและเอกชน ซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงขึ้น ส่งผลให้เกิดวิกฤตศรัทธาต่อ
สังคมไทย ปัจจุบันมีการตรวจสอบและเผยแพร่ให้สาธารณชนได้รับทราบให้ประชาชนให้ความสนใจการท างาน
ของภาครัฐมากยิ่งขึ้น 

 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเป็นวาระแห่งชาติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 
ธันวาคม 2549 โดยใช้ชื่อว่า “วาระแห่งชาติด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาลการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบใน
ภาครฐั” ต่อมาคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2551 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐน าแนวทาง และ
มาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2551-2555 ไปใช้เป็นกรอบ
ทิศทางการประสานความร่วมมือในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่
การปฏิบัติโดยก าหนดเพ่ิมเติมไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของส่วนราชการซึ่ง
จะก่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติและการบูรณาการป้องกันและปราบปรามแก้ไขปัญหาการทุจริตการ
คอรัปชั่นตอบสนองนโยบายของรัฐบาล 

 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2557-2559 นโยบายการบริหาร
จัดการที่ดีมุ่งเน้นเสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐพัฒนาความ
โปร่งใสในการปฏิบัติงานพร้อมทั้งป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรมและเป็นเครื่องมือชี้น า การพัฒนาหน่วยงานจากทุกภาค
ส่วนให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือกันอย่างจริงจังในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยมีวัตถุประสงค์
หลัก 4 ประการ คือ 

 1) สังคมไทยมีวินัยคุณธรรมและจริยธรรม 
 2) เครือข่ายจากทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 3) ระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุมกระจาย และถ่วงดุลอ านาจอย่างมีประสิทธิภาพ 
 4) สังคมรู้เท่าทันร่วมคิดป้องกันการทุจริตโดยจะมีการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ 4 ประการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ปลูกจิตส านึกค่านิยมคุณธรรมและจริยธรรมและสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 : รวมพลังแผ่นดินป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่หน่วยงานต่อต้านการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 : สร้างบุคลากรมืออาชีพป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 
 
 
 
 



การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในส่วนราชการส านักงาน
คณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงานป.ป.ช) และส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงานป.ป.ท) ก าหนดให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2559-2562 โดยมีแนวทางในการ
ด าเนินงาน คือ หากส่วนราชการได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปีและมีก าหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/
ตัวชี้วัดไว้แล้วและเห็นว่าสามารถตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติได้ก็ให้น าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ตัวชี้วัด
ดังกล่าวมาบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2559-
2562 หากไม่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติก าหนดขึ้นมาใหม่และน าไปบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 3 ปีด้วย
โดยก าหนดแผนงานโครงการกิจกรรมตัวชี้วัดให้เป็นไปตามพันธกิจและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของโรงเรียน
ดังนั้นเพื่อให้การด าเนินการเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีโรงเรียนวัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บ ารุง)จึงได้จัดท าแผน
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 3 ปี(พ.ศ. 2562 – 2564) ขึ้นเพ่ือเป็นกรอบในการด าเนินการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของสถานศึกษาและให้ส่วนราชการ/หน่วยงานใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจ าปีต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีจิตส านึกในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตมี 
              คุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินชีวิตและปฏิบัติงาน 
  2. เพ่ือป้องกันและเฝ้าระวังมิให้เกิดการทุจริตการปฏิบัติและหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบใน 
              การปฏิบัติราชการข้ึนภายในหน่วยงานโดยประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเครือข่ายภาค 
              ประชาชนในการติดตามตรวจสอบและแจ้งข้อมูลเบาะแสการประพฤติมิชอบ 

 3. เพ่ือส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บ ารุง)มี 
    ระบบการท างานและการตรวจสอบที่เข้มแข็งในการป้องกันการทุจริต 
 4. เสริมสร้างศักยภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี 
    ประสิทธิภาพตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 
ข้อมูลประกอบการจัดท าแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

โรงเรียนวัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บ ารุง) ได้จัดท าแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ส านักงานป.ป.ช ก าหนดเป็นข้อมูลประกอบการ
จัดท าแผน 
 
 
 
 
 
 
 
 



การติดตามผลความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐประจ าปี
งบประมาณ 2564 โรงเรียนวัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บ ารุง) 

แนวทางการตรวจติดตามผลความก้าวหน้าการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตภาครัฐประจ าปีงบประมาณ 2564 ด าเนินการดังนี้ 
ติดตามผลความก้าวหน้างาน/โครงการ และงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2564 โดยก าหนดกิจกรรมและ
แผนผัง (Gantt Chart) การติดตามผลความก้าวหน้าในห้วงระยะเวลาการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการฯ 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา(เดือน) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 จัดประชุมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
และการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี  2564 ทบทวน/
วิเคราะห์ความเสี่ยงต่าง ๆ 

            

2 จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
2564 เสนอคณะกรรมการ
ส ถ า น ศึ ก ษ า  ผู้ อ า น ว ย ก า ร
โรงเรียนให้ความเห็นชอบและ
จั ด ส่ ง แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ใ ห้
ผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร 

            

3 ส ารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

            

4 ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ 
 

            

5 เสนอสรุปผลการด าเนินงานต่อ
ผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร เพ่ือ
ขอความเห็นชอบ 

            

6 จัดท าเอกสารรายงานสรุปผล
การด าเนินการรายงานส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสาครรับทราบต่อไป 

            

 
 
 
 
 
 



ความน า 
หลักการและเหตุผล  
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ(ก.พ.ร) ก าหนดประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการของโรงเรียนวัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บ ารุง) ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2564 ตัวชี้วัดที่ 7 ระดับ
ความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยพิจารณาจากผลส าเร็จของ
การด าเนินการตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
และปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาและการจัดการข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริตการปฏิบัติหรือละเว้นหน้าที่โดย
มิชอบของครูบุคลากรทางการศึกษาในปีงบประมาณพ.ศ. 2564 และข้อกล่าวหาครูบุคลากรทางการศึกษาที่
ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความรับผิดชอบต่อประชาชนไม่มีคุณธรรมไม่มีจริยธรรมไม่ค านึงถึงประโยชน์
ส่วนรวมเป็นที่ตั้งและไม่มีธรรมาภิบาลตามที่มีกฎหมายแบบแผนของทางราชการที่เกี่ยวข้องได้ระเบียบก าหนดไว้
ในปีงบประมาณพ.ศ. 2564 การตรวจสอบและน าเรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริงแจ้ง
ตักเตือนด าเนินคดีหรืออ่ืน ๆ ตามระเบียบที่ข้อกฎหมายก าหนดไว้ในปีงบประมาณพ.ศ. 2564 
 

 ในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนวัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บ ารุง)
ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2564 นั้น โรงเรียนวัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บ ารุง) ได้ท าการศึกษาและวิเคราะห์
ข้อมูลจากแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาและผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2564 โดยก าหนดให้สถานศึกษาต้อง
จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานของตนเพ่ือสนับสนุนและสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปราบปรามทุจริตสถานศึกษา 4 ยุทธศาสตร์ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  เสริมสร้างจิตส านึกค่านิยมให้สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาศักยภาพครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนในการป้องกันและปราบปราม 
                      การทุจริตสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วิสัยทัศน์ 
 ภายในปี 2566 โรงเรียนวัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บ ารุง) เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ได้รับรองคุณภาพ
การศึกษา ครูและบุคลากรเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ จัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานสากล ผู้ เรียนมีทักษะ
การใช้ชีวิตในศตวรรษท่ี 21 สภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการเรียนรู้ภายใต้แนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
พันธกิจ 
  1. จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 
  2. บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
  3. พัฒนาระบบประกันคุณภาพ 
  4. ครูและบุคลากรมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องก้าวทัน 
               เทคโนโลยี 
  5. จัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานสากล 
   6. ผู้เรียนมีทักษะการใช้ชีวิตในศตวรรษท่ี 21 คือ ความยืดหยุ่น และความสามารถในการปรับตัว การ 
               ริเริ่มสร้างสรรค์และการก ากับดูแลตนเองได้ ทักษะด้านสังคมและทักษะด้านวัฒนธรรม การมีผลงาน 
               และความรับผิดชอบตรวจสอบได้ ภาวะผู้น าและความรับผิดชอบ 
  7. จัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
  8. ส่งเสริมให้ครู บุคลากรและผู้เรียนใช้ชีวิตประจ าวันตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
เป้าประสงค์ 
  1. โรงเรียนได้รับรางวัลคุณภาพแห่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน OBECQA 
  2. โรงเรียนได้รับการรับรองคุณภาพการศึกษารอบห้า 
  3. ครูและบุคลากรมีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและ 
              ก้าวทันเทคโนโลยี 
  4. เป็นโรงเรียนที่จัดกระบวนการเรียนการสอนตามมาตรฐานสากล 
  5. ผู้เรียนมีทักษะการใช้ชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
  6. สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 7. ครู บุคลากรและผู้เรียนมีการด าเนินชีวิตตามลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



ยุทธศาสตร์และมาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 
ยุทธศาสตร์ที ่1 :  เสริมสร้างจิตส านึกค่านิยมให้สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

วัตถุประสงค ์

มุ่งส่งเสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยมให้แก่สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลโดยมีทัศนคติ
วิสัยทัศน์ในการร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบสถานศึกษารณรงค์  รวมทั้ง
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนมีวินัย เคารพกฎหมาย กฎและระเบียบที่จะเป็นกลไกในการแก้ไขการ
พัฒนาตลอดจนเป็นการวางรากฐานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 
 1. ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 1.1 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนให้ปฏิบัติงานและ 
       ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 1.2 ประยุกต์การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดมรรคผลในทางปฏิบัติ 

    1.3 จัดให้มีหลักสูตรการเรียนรู้หรือการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
                            พอเพียงแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 

 2. ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนได้เรียนรู้และปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยหลัก 
     ธรรมาภิบาล 

 2.1 ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีความรู้ความเข้าใจรวมทั้งมีการฝึก 
       เพ่ือให้ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 
 2.2 ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ได้ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทาง 
       คุณธรรมและจริยธรรม 
 2.3 ควบคุมก ากับดูแลการปฏิบัติงานการประพฤติปฏิบัติตนของครู บุคลากรทางการศึกษา 
       นักเรียน ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 

 3. ก าหนดให้มีหลักสูตรทางการศึกษาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
    สถานศึกษา 

 3.1 จัดให้มีหลักสูตรทางการศึกษา/หลักสูตรการฝึกอบรมมาตรการป้องกันด้านปราบปราม 
       การทุจริตสถานศึกษา 
3.2 ก าหนดให้หลักสูตรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาหลักสูตรบังคับ 
      ที่ใช้ฝึกอบรมครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนทุกระดับ 
 3.3 ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการตลอดจนข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันและปราบปราม 
       การทุจริตสถานศึกษา 

  4. ส่งเสริมค่านยิมการยกย่องและเชิดชูความดีความซื่อสัตย์สุจริตและการต่อต้านการทุจริต 
   4.1 ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
                           ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
   4.2 รณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สังคมมีค่านิยมยกย่องเชิดชูและเห็นคุณค่าของการ 
                           ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
 



   4.3 ส่งเสริมเชิดชูหน่วยงานหรือบุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการ 
                          ทุจริตสถานศึกษา 
   4.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างค่านิยมในการป้องกันและปราบปรามการ 
                          ทุจริตสถานศึกษา 
 
ยุทธศาสตร์ที ่2 :  บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

วัตถุประสงค์ 

มุ่งประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตสถานศึกษาส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองชุมชนคณะกรรมการสถานศึกษาในการ
ติดตามตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในสถานศึกษาเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครอง
คณะกรรมการสถานศึกษาให้เป็นกลไกในการตรวจสอบถ่วงดุลรวมถึงการสร้างหลักประกันความปลอดภัยในการ
แจ้งข้อมูลหรือเบาะแสในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 
1. บูรณาการหน่วยงานสถานศึกษากับองค์กรทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความตระหนักและปลูกจิตส านึก 
    เป็นพลเมืองดี 

 1.1 ประสานความร่วมมือทางด้านข้อมูลและการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับ 
       องค์กรทุกภาคส่วน 

   1.2 ส่งเสริม สนับสนุน องค์กรและบุคลากรทางด้านสื่อสารมวลชนให้มีความเข้มแข็งและเป็น 
                           อิสระในการท าหน้าที่ตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนรับทราบ 

 1.3  ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อท าการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
        ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาโดยมีเว็บบอร์ดเพ่ือติดต่อสื่อสาร 
       ระหว่างกัน 

   1.4  เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา 
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 

 2.1  เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษามีความ 
       ตื่นตัวต่อสภาพปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในสถานศึกษา 

    2.2  สร้างและพัฒนาช่องทางในการรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสให้มีความสะดวกหลากหลาย 
                           รวมทั้งสร้างหลักประกันความปลอดภัยให้แก่บุคคลหน่วยงานหรือข้อมูลนั้น 
   2.3  ส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
   2.4  ก าหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้แจ้งข้อมูลหรือเบาะแสให้ได้รับรางวัลตอบแทน 

2.5  ให้องค์กรหรือบุคลากรด้านสื่อสารมวลชนเป็นสื่อกลางในการแสวงหาความร่วมมือเพ่ือ 
       ป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอ านาจทางการศึกษา 
   3.1  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา  
                           โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 



   3.2  พัฒนาประสิทธิภาพการติดตามประเมินผลการด าเนินการตามกลยุทธ์จุดเน้นเพื่อพัฒนา 
                           คุณภาพทางการศึกษา  
 
ยุทธศาสตร์ที ่3 :  เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

วัตถุประสงค์ 

มุ่งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อ านาจให้เหมาะสมชัดเจนและมี
ประสิทธิภาพ สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตส่งเสริมความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับหน่วยงานทุกภาค
ส่วน 

มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 

 1. พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบควบคุมพร้อมทั้งสร้างความโปร่งใสและเป็นธรรมในการ 
     บริหารงานบุคคลภายใต้ระบบคุณธรรม 

   1.1 ให้สถานศึกษาท่ีมีพันธกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีโครงสร้างของ 
                           หน่วยงาน  อัตราก าลัง การบริหารงานบุคคล และงบประมาณท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับ 
                           ภารกิจและความรับผิดชอบ 

 1.2 สนับ สนับสนุน สนับสนุนให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อ านาจระหว่างหน่วยงาน 
       สถานศึกษาด้วยกันเอง 

   1.3  ให้สถานศึกษาควบคุม ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการใช้อ านาจในการปฏิบัติงานด้านการ 
                            ป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

2. สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกันและ 
    ปราบปรามการทุจริต 

   2.1 วางแนวทางและส่งเสริมบทบาทความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชน 
                           ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 2.2 ประสานความร่วมมือกับองค์กรภาคเอกชนเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
       ในสถานศึกษา 

  3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร 
   3.1  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา 
   3.2  พัฒนาปรับปรุงและเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการบริหารงานที่โปร่งใสและเป็นธรรม 

 4. ส่งเสริมประสิทธิภาพการด าเนินงานด้านการจัดระบบการควบคุมภายในและบริหารจัดการ 
     ความเสี่ยง 

   4.1  ส่งเสริมให้มีการจัดท ารายงานการควบคุมภายในสถานศึกษา 
   4.2  ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกสถานศึกษามีแผนการตรวจสอบภายในที่เป็นระบบและ 
                            มีประสิทธิภาพ 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ที ่4 :  พัฒนาศักยภาพคร ู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและปราบปรามการ 
                       ทุจริตสถานศึกษา 

วัตถุประสงค ์

มุ่งพัฒนาสมรรถนะ และขีดความสามารถให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาให้สัมฤทธิ์ผลได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือแก้ไขสภาพปัญหาการทุจริตระบบ
อย่างต่อเนื่อง สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพให้สามารถร่วมมือหรือประสานการปฏิบัติกับองค์กรทุกภาคส่วน 
 
มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 

 1. พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถของครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการ 
              ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
   1.1  ก าหนดให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ฝึกอบรมหลักสูตรด้านการป้องกันและ 
                           ปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษาเพ่ือให้มีความเชี่ยวชาญ  
   1.2 ก าหนดให้มีหลักสูตรการศึกษาและหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพด้านการป้องกันและ 
                          ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
  2. สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
   2.1  ส่งเสริมให้สถานศึกษาร่วมกันสร้างมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ 
   2.2  ก าหนดให้มีหน่วยงานหลักเพ่ือรับผิดชอบในการติดตามประเมินผล รวมถึงการลงโทษครู  
                          บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 
  3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
   3.1  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมครู  บุคลากรทางการศึกษา หลักสูตรนักเรียน 
                          บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
    3.2  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติ 
                           หน้าที่ และแนวทางปฏิบัติตามพ.ร.บ. ต่าง ๆ 

4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสร้างองค์ความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน 
    สถานศึกษา 

   4.1  จัดให้มีกิจกรรมการสร้างองค์ความรู้ในเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
                           สถานศึกษาแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 

4.2  ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีการแลกเปลี่ยนความรู้ และข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกัน 
      และปราบปรามการทุจริต 

 
 
 
 
 
 
 



ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  1. โรงเรียนวัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บ ารุง) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม 

2. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีจิตส านึกในการเป็นพลเมืองดี ปฏิบัติงานตามระเบียบ 
    วินัย และมีความซื่อสัตย์สุจริต 

  3. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน 
              สถานศึกษามากยิ่งข้ึน 
  4. โรงเรียนวัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บ ารุง) ปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนวัดนางสาว 
              (ถาวรราษฎร์บ ารุง) มีความเข้าใจและให้ความร่วมมือในกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการ 
              ทุจริตในสถานศึกษา 
  5. ส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมในสถานศึกษาได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป 
              และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางปฏิบัติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทสรุป 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บ ารุง) ประจ าปี
งบประมาณพ.ศ. 2564 จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานในด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตของสถานศึกษาปฏิบัติงานในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้บรรลุตามวัตถุประสงค์เกิดผล
สัมฤทธิ์ตามที่คาดหวังไว้ ท าให้การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่มีความ
รับผิดชอบ ท าให้ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา มีความเชื่อถือในความมีคุณธรรมมีจริยธรรม การปฏิบัติ
หน้าที่โดยการค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนและการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล สามารถ
แก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ให้ลดน้อยลงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 
 

ดังนั้น ในการด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาต้องบูรณาการและอาศัย
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และจะต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องให้เป็นระบบโดยหากมีการบูรณาการความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วนอย่างจริงจังและต่อเนื่องแล้วก็จะส่งผลต่อการบรรลุตามผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังไว้สถานศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรมคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีความรู้เรื่องการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษายิ่งขึ้น มีจิตส านึกในการเป็นพลเมืองดี ปฏิบัติระเบียบวินัย และมีความ
ซื่อสัตย์สุจริตทุกภาคส่วนมีความเข้าใจและให้ความร่วมมือในกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สถานศึกษาปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางปฏิบัติ
รวมถึงส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับจังหวัดและระดับประเทศให้อีกด้วย 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


