
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
โรงเรียนวัดผลาหาร ประจำปีงบประมาณ 2565 

หลักการและเหตุผล 

 การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในโรงเรียนวัดผลาหาร ประจำปี 
งบประมาณ 2565 นั้น ได้ทำการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ 
ทุจริตสถานศึกษา โดยกำหนดให้สถานศึกษาต้องจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน 
หน่วยงานของตน เพ่ือสนับสนุนและให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยม ให้สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 บรูณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
                    สถานศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและปราบปราม 
                   การทุจริต สถานศึกษา 

วิสัยทัศน ์
  จัดการศึกษาให้นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม มีสุขภาพกายและจิตดี เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาด  
ครูเป็นมืออาชีพ บริหารแบบการมีส่วนร่วม สภาพภูมิทัศน์เอ้ือต่อการเรียนรู้ ดำรงชีวิตอย่างมีความสุข ตาม 
แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
พันธกิจ 
๑. พัฒนาผู้เรียนให้ได้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๒. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมนำความรู้สู่เศรษฐกิจพอเพียง 
๓. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถในเรื่องดนตรีไทยพ้ืนบ้าน 
๔. พัฒนาผู้เรียนให้ปลอดจากสารเสพติด 
๕. พัฒนาผู้เรียนให้พร้อมก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
๖. พัฒนาบุคลากรให้เป็นครูมืออาชีพเพ่ือก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
๗. พัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาแบบกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วมให้มีคุณภาพ  
    โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
๘. ส่งเสริมความร่วมมือขององค์กร คณะบุคคล ให้เข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
๙. จดัใหม้ีแหลง่เรียนรูภ้ายในโรงเรียน และสนบัสนนุ สง่เสรมิการใชเ้พื่อใหเ้กิดประโยชนอ์ย่างคุม้ค่า 



เป้าหมาย 
๑. ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาค และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๒. ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรมพ้ืนฐาน ๘ ประการ สร้างความตระหนักสำนึกในคุณค่าตามหลักปรัชญาของ 
    เศรษฐกิจพอเพียง 
๓. ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ความสามารถในเรื่องดนตรีไทยพ้ืนบ้านปลอดจากสารเสพติดพร้อมก้าวเข้าสู่ 
    ประชาคมอาเซียน 
๔. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง 
๕. โรงเรียนมีความเข้มแข็งในการบริหารอย่างธรรมาภิบาล การจัดการศึกษาและการบริการ 
๖. กรรมการสถานศึกษา ชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยม ให้สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
วัตถุประสงค ์
  มุ่งส่งเสริม เสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้แก่สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมี 
ทัศนคติ วิสัยทัศน์ ในการร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมทั้งการ 
รณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ทุกภาคส่วนมีวินัย เคารพกฎหมาย ที่จะเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหา 
การพัฒนา ตลอดจนเป็นการวางรากฐานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษาได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ 
มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน 
1. ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  1.1 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ให้ปฏิบัติงานและ ดำเนิน 
ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  1.2 ประยุกต์การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดมรรคผลในทางปฏิบัติ 
  1.3 จัดให้มีหลักสูตรการเรียนรู้หรือการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงแก่ครู 
บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 
2. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับได้เรียนรู้และปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยหลักธรรมาภิบาล 
  2.1 ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งมีการ ฝึกอบรม 
เพ่ือให้ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 
  2.2 ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ได้ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทาง คุณธรรม 
และจริยธรรม 
  2.3 ควบคุม กำกับ ดูแลการปฏิบัติงาน การประพฤติปฏิบัติตนของครู บุคลากรทางการศึกษา 
นักเรียน ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 
3. กำหนดให้มีหลักสูตรทางการศึกษา เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
สถานศึกษา 
  3.1 จัดให้มีหลักสูตรทางการศึกษา/หลักสูตรการฝึกอบรม ด้านการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตสถานศึกษา 
  3.2 กำหนดให้หลักสูตรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ เป็นหลักสูตร บังคับที่ใช้ 
ฝึกอบรมครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนทุกระดับ 

 



  3.3 ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการ ตลอดจนข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันและ ปราบปราม 
  การทุจริตสถานศึกษา 
4. ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต 
  4.1 ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ด้วยความ 
    ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
  4.2 รณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้สังคมมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของ 
  การประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
  4.3 ส่งเสริม เชิดช ูหน่วยงานหรือบุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปราม การทุจริต 
  สถานศึกษา  
  4.4 ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างค่านิยมในการป้องกันและปราบปราม การทุจริต 
  สถานศึกษา          
  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
สถานศึกษา 
วัตถุประสงค์ 
  มุ่งประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตสถานศึกษา ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาใน 
การติดตาม ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในสถานศึกษา เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครอง 
ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาให้เป็นกลไกในการตรวจสอบ ถ่วงดุล รวมถึงการสร้างหลักประกันความ 
ปลอดภัยในการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต    
  
มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน 
1. บูรณาการหน่วยงานสถานศึกษากับองค์กรทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความตระหนักและปลูกจิตสำนึก การเป็น 
พลเมืองดี 
  1.1 ประสานความร่วมมือทางด้านข้อมูลและการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานสถานศึกษา กับองค์กร 
ทุกภาคส่วน 
  1.2 ส่งเสริม สนับสนุน องค์กรและบุคลากรทางด้านสื่อสารมวลชนให้มีความเข้มแข็งและ เป็นอิสระ 
ในการทำหน้าที่ตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนรับทราบ 
  1.3 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบอินเทอร์เน็ต เพ่ือท้าการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ในการ 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา โดยให้มีเว็บบอร์ดเพ่ือติดต่อสื่อสาร ระหว่างกัน 
  1.4 เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา 
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาในการติดตาม ตรวจสอบ การทุจริต 
หรือประพฤติมิชอบ 
  2.1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษามี ความตื่นตัว 
ต่อสภาพปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในสถานศึกษา 
  2.2 สร้างและพัฒนาช่องทางในการรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้มีความสะดวกหลากหลาย รวมทั้ง 
สร้างหลักประกันความปลอดภัยให้แก่บุคคล หน่วยงานหรือข้อมูลนั้น 
  2.3 ส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 



  2.4 กำหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้แจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้ได้รับรางวัลตอบแทน 
  2.5 ให้องค์กรหรือบุคลากรด้านสื่อสารมวลชนเป็นสื่อกลางในการแสวงหาความร่วมมือเพ่ือ ป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
วัตถุประสงค์ 
  มุ่งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสมชัดเจนและ 
มีประสิทธิภาพ สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการ 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส่งเสริมความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับหน่วยงาน 
ทุกภาคส่วน           
  
มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน 
1. พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม พร้อมทั้งสร้างความโปร่งใสและเป็นธรรมในการ 
บริหารงานบุคคลภายใต้ระบบคุณธรรม 
  1.1 ให้สถานศึกษาท่ีมีพันธกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีโครงสร้างของหน่วยงาน 
  อัตรากำลัง การบริหารงานบุคคล และงบประมาณท่ีเหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจและความ 
  รับผิดชอบ 
  1.2 สนับสนุนให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจระหว่างสถานศึกษาด้วยกันเอง 
  1.3 ให้สถานศึกษา ควบคุม กำกับ ติดตาม ประเมินผล การใช้อำนาจในการปฏิบัติงานด้าน 
  การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
2. สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกัน และ 
ปราบปรามการทุจริต 
  2.1 วางแนวทางและส่งเสริมบทบาทความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับ ภาคเอกชน 
  ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
  2.2 ประสานความร่วมมือกับองค์กรภาคเอกชนเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริต 
  สถานศึกษา 
 3. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
  3.1 สนับสนุนให้หน่วยงานสถานศึกษาดำเนินการจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ หรืออุปกรณ์ที่มี ความ 
  ทันสมัยมาใช้ในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
  3.2 สนับสนุนให้มีการศึกษา ค้นคว้า และวิจัยงานด้านการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริต 
  สถานศึกษา 
  3.3 ให้มีการวางระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาของ แต่ละ 
  หน่วยงาน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการดำเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
4. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร 
  4.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 
  4.2 พัฒนาปรับปรุงและเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการบริหารงานที่โปร่งใสและเป็นธรรม 



5. ส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการจัดการระบบการควบคุมภายในและบริหารจัดการ ความเสี่ยง 
ประสิทธิภาพ 
  5.1 ส่งเสริมให้มีการจัดทำรายงานควบคุมภายในของสถานศึกษา 
  5.2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้ทุกสถานศึกษามีแผนการตรวจสอบภายในที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและ 
ปราบปรามการ ทุจริตสถานศึกษา 
วัตถุประสงค ์
  มุง่พัฒนาสมรรถนะ และขีดความสามารถให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาให้สัมฤทธิผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ไขสภาพปัญหาการทุจริตให้เป็น 
ระบบอย่างต่อเนื่อง สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพให้สามารถร่วมมือหรือประสานการปฏิบัติกับองค์กรทุกภาค 
ส่วน 

 
มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน 
1. พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถของครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกัน และ 
ปราบปราม การทุจริต 
  1.1 กำหนดให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนฝึกอบรมหลักสูตรด้านการป้องกันและ ปราบปราม 
  การทุจริตภาครัฐ เพ่ือให้มีความเชี่ยวชาญ 
  1.2 กำหนดให้มีหลักสูตรการศึกษา และหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพด้านการป้องกันและ 
  ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
  1.3 ส่งเสริมให้หน่วยงานสถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนความรู้ และข้อมูลข่าวสารด้านการ ป้องกัน 
  และปราบปรามการทุจริต 
2. สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
  2.1 ส่งเสริมให้หน่วยงานสถานศึกษาร่วมกันสร้างมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ 
  2.2 กำหนดให้มีหน่วยงานหลัก เพ่ือรับผิดชอบในการติดตามประเมินผล รวมถึงการลงโทษ ครู 
  บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. โรงเรียนวัดผลาหาร ปฏิบตัิงานด้วยความโปร่งใส 
2. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีจิตสำนึกในการปฏิบัติงานตามระเบียบวินัย มีความ ซื่อสัตย์ 
สุจริต 
3. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลัก ปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางปฏิบัติ 
4. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนมี ความเข้าใจและให้ความร่วมมือในกิจกรรมการป้องกัน และ 
ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
5. โรงเรียนวัดผลาหาร ปฏิบตัิงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงเป็น 
แนวทางปฏิบัติ 



บทสรุป 
  แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนวัดผลาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 จัดทำขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ 
สถานศึกษา ในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่ 
คาดหวังไว้ ทำให้การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ของราชการเป็นไปในลักษณะที่มีความรับผิดชอบ ทำให้ 
ผู้ปกครอง ชุมชน กรรมการสถานศึกษา มีความเชื่อถือในความมีคุณธรรม จริยธรรม การปฏิบัติหน้าที่โดย การ 
คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการยึดมั่นในหลักธรรมมาภิบาล สามารถแก้ไข 
ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ให้ลดน้อยลงได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ และบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 
  ดังนั้น ในการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ต้องบูรณาการ และ 
อาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และจะต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องให้เป็นระบบ โดยหากมีการบูรณา การ 
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ก็จะส่งผลต่อการบรรลุตามผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังไว้ ส่วน 
ราชการและสถานศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มี 
จิตสำนึกในการเป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย และมีความซื่อสัตย์สุจริต 


