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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนวัดเจ้ามูล 

ประจ าปีงบประมาณ 2563 

หลักการและเหตุผล 

 การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในโรงเรียนวัดเจ้ามูล ประจ าปีงบประมาณ 
2563 นั้นได้ท าการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลจากแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
โดยก าหนดให้สถานศึกษาต้องจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานของตน เพ่ือ
สนับสนุนและให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 4 ยุทธศาสตร์ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยม ให้สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตสถานศึกษา 

วิสัยทัศน์ 

 โรงเรียนวัดเจ้ามูลมุ่งมั่นจัดการศึกษา ให้ผู้เรียนเรียนมีคุณภาพ เป็นคนดี มีคุณธรรม ด ารงไว้ซึ่งความ
เป็นไทย 

พันธกิจ 

 1. จัดและส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้แก่ผู้เรียนทุกระดับชั้นอย่างทั่วถึง เสมอ
ภาค และมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรสถานศึกษา 

 2. พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา ให้สามารถจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชน องค์กรท้องถิ่น ภูมิปัญญาชาวบ้าน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาของโรงเรียน 
 4. ส่งเสริม พัฒนา สนับสนุน การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  
 5. ส่งเสริมกิจกรรมทางพุทธศาสนา พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัยและพลานามัยที่ดี 
 6. ส่งเสริมการพัฒนาระบบการบริหาร และการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งด้าน
สิ่งแวดล้อมและนวัตกรรมเทคโนโลยี ICT ที่ทันสมัย 

เป้าหมาย 
 ๑. ผู้เรียนเป็นพลเมืองดีมีคุณภาพในสังคม 
 ๒. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ 
 ๓. ผู้เรียนสามารถเข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการทุกระดับ 



 ๔. ผู้เรียนได้รับบริการด้านต่างๆ ตามท่ีรัฐจัดสรรให้อย่างต่อเนื่อง 
 ๕. ผู้เรียนมีระเบียบวินัย มีคุณธรรม และภูมิใจในความเป็นไทย 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยม ให้สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

 วัตถุประสงค์ 
  มุ่งส่งเสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยมให้แก่สถานศึกษาบริหารงานตามธรรมาภิบาล โดยมี
ทัศนคติ วิสัยทัศน์ ในการร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมทั้งการ
รณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ทุกภาคส่วนมีวินัย เคารพกฎหมาย ที่จะเป็นกลไกในการแก้ปัญหา การ
พัฒนา ตลอดจนเป็นการวางรากฐานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 มาตรการ/แนวทางการด าเนินงาน 
 ๑. ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   ๑.๑ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ให้ปฏิบัติงานและ
ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   ๑.๒ การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ให้เกิดผลในการปฏิบัติงาน 
   ๑.๓ จัดให้มีหลักสูตรการเรียนรู้หรือการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 
 ๒. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับได้เรียนรู้และปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยหลักธรรมาภิบาล 
   ๒.๑ ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีความรู้ความเข้าใจรวมทั้งมีการ
ฝึกอบรมเพ่ือให้ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 
   ๒.๒ ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนได้ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรม 
   ๒.๓ ก ากับดูแลการปฏิบัติงาน การประพฤติปฏิบัติตนของครู บุคลากรทางการศึกษา 
นักเรียนให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 
 ๓. ก าหนดให้มีหลักสูตรทางการศึกษา เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สถานศึกษา 
   ๓.๑ จัดให้มีหลักสูตรทางการศึกษา/หลักสูตรการฝึกอบรมด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตสถานศึกษา 
   ๓.๒ ก าหนดให้หลักสูตรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ เป็นหลักสูตร
บังคับท่ีใช้ฝึกอบรมคร ูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนทุกระดับ 
   ๓.๓ ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการตลอดจนข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
 ๔. ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต 
   ๔.๑ ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
   ๔.๒ รณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้สังคมมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของ
การประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 
 



    ๔.๓ ส่งเสริม เชิดชู หน่วยงานหรือบุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตสถานศึกษา 
   ๔.๔ ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างค่านิยมในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตสถานศึกษา 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
 วัตถุประสงค์ 
 มุ่งประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับทุกภาคส่วน ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการ
สถานศึกษาในการติดตามตรวจสอบความทุจริต หรือประพฤติมิชอบในสถานศึกษา เสริมสร้างและพัฒนา
เครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาให้เป็นกลไกในการตรวจสอบ ถ่วงดุล รวมถึงการสร้าง
หลักประกันความปลอดภัยในการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 มาตรการ/แนวทางการด าเนินงาน 
 ๑. บูรณาการหน่วยงานสถานศึกษากับองค์กรทุกภาคส่วนเพ่ือสร้างความตระหนักและปลูกจิตส านึก
ความเป็นพลเมืองด ี
   ๑.๑ ประสานความร่วมมือทางด้านข้อมูลและการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานสถานศึกษา
กับองค์กรทุกภาคส่วน 
   ๑.๒ ส่งเสริม สนับสนุน องค์กรและบุคลากรทางด้านสื่อสารมวลชนให้มีความเข้มแข็งและ
เป็นอิสระในการท าหน้าที่ตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้สาธารณะชนได้รับทราบ 
   ๑ .๓ ส่ง เสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบอินเตอร์ เน็ต เ พ่ือท าการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา โดยให้มีเว็บบอร์ดเพ่ือติดต่อสื่อสาร
ระหว่างกัน 
   ๑.๔ เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษามีความ
ต่ืนตัวต่อสภาพปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในสถานศึกษา 
 ๒. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาในการติดตามตรวจสอบ
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   ๒.๑ เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษามีความ
ตื่นตัวต่อสภาพปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในสถานศึกษา 
   ๒.๒ สร้างและพัฒนาช่องทางการรับแจ้งข้อมูล และเบาะแสให้มีความสะดวกหลากหลาย
รวมทั้งสร้างหลักประกันความปลอดภัยให้แก่บุคคล หน่วยงานหรือข้อมูลนั้น 
   ๒.๓ ส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
   ๒.๔ ก าหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้แจ้งข้อมูลหรือเบาะแสให้ได้รับรางวัลตอบแทน 
   ๒.๕ ให้องค์กรหรือบุคลากรด้านสื่อสารมวลชนเป็นสื่อกลางในการแสวงหาความร่วมมือเพ่ือ 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
   
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างความเข้มแข็งการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  
  
 



 วัตถุประสงค์ 
 มุ่งพัฒนาระบบกลไกในการตรวจสอบควบคุม และถ่วงดุลการใช้อ านาจให้เหมาะสมชัดเจนและมี
ประสิทธิภาพ สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตกับหน่วยงานทุกภาคส่วน 
 มาตรการ/แนวทางการด าเนินงาน 
 ๑. พัฒนาระบบและกลไกการตรวจสอบ ควบคุม พร้อมทั้งสร้างความโปร่งใสและเป็นธรรมในการ
บริหารงานบุคคลภายใต้ระบบคุณธรรม 
   ๑.๑ ให้สถานศึกษาที่มีพันธกิจที่มีการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมีโครงสร้างของ
หน่วยงาน และอัตราก าลัง การบริหารงานบุคคล และงบประมาณที่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจและงานที่
รับผิดชอบ 
   ๑.๒ สนับสนุนให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อ านาจระหว่างสถานศึกษาด้วยกัน 
   ๑.๓ ให้สถานศึกษาควบคุม ก ากับ ติดตาม และประเมินผล การใช้อ านาจในการปฏิบัติการ
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 ๒. สร้างกลไกลความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
   ๒.๑ วางแนวทางและส่งเสริมบทบาทความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับ
ภาคเอกชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
   ๒.๒ ประสานความร่วมมือกับองค์กรภาคเอกชนเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต 
 ๓. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา 
   ๓.๑ สนับสนุนให้หน่วยงานสถานศึกษาด าเนินการจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ที่
มีความทันสมัยมาใช้ในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
   ๓.๒ สนับสนุนให้มีการศึกษาค้นคว้า และวิจัยงานด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในสถานศึกษา  
   ๓.๓ ให้มีการวางระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาของ
แต่ละหน่วยงาน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 ๔. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร 
   ๔.๑ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 
   ๔.๒ พัฒนาปรับปรุงและเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการบริหารงานที่โปร่งใสและเป็นธรรม  
 ๕. ส่งเสริมประสิทธิภาพการด าเนินงานด้านการจัดการระบบการควบคุมภายในและบริหารจดการ
ความเสี่ยง 
   ๕.๑ ส่งเสริมให้มีการจัดการควบคุมภายในของสถานศึกษา 
   ๕.๒ ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกสถานศึกษามีแผนการตรวจสอบภายในที่เป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สถานศึกษา 
 



 
 วัตถุประสงค์ 
 มุ่งพัฒนาสมรรถนะ และขีดความสามารถให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาให้สัมฤทธิ์ผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือแก้ไขสภาพปัญหาการทุจริตให้เป็น
ระบบอย่างต่อเนื่อง สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพให้สามารถร่วมมือหรือประสานการปฏิบัติกับองค์กรทุกภาค
ส่วน 
 มาตรการ/แนวทางการด าเนินงาน 
 ๑. พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถของครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
   ๑.๑ ก าหนดให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนอบรมหลักสูตรด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐเพื่อให้มีความเชี่ยวชาญ 
   ๑.๒ ก าหนดให้มีหลักสูตรการศึกษา และหลักสูตรการอบรมวิชาชีพด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
   ๑.๓ ส่งเสริมให้หน่วยงานสถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และข้อมูลข่าวสารด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 ๒. สร้างมาตรฐานวิชาชีพด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
   ๒.๑ ส่งเสริมให้หน่วยงานสถานศึกษาร่วมกันสร้างมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ 
   ๒.๒ ก าหนดให้มีหน่วยงานหลักเพ่ือรับผิดชอบในการติดตาม ประเมินผล รวมถึงการลงโทษ
ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑. โรงเรียนวัดเจ้ามูลปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 ๒. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนมีจิตส านึกในการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ มีความ
ซื่อสัตย์ 
 ๓. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรมจริยธรรม และยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวปฏิบัติ 
 ๔. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนมีความเข้าใจและให้ความร่วมมือในกิจกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
 
สรุป 
 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนวัดเจ้ามูล ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา เพ่ือให้
บรรลุวัตถุประสงค์เกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่คาดหวัง ท าให้การปฏิบัติงานตามหน้าที่ราชการเป็นไปในลักษณะที่มี
ความรับผิดชอบ ท าให้ได้รับความเชื่อมั่นจากผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา ในด้านความมี
คุณธรรม จริยธรรม ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และยึดหลักธรรมาภิบาล ท าให้
เกดิความมีประสิทธิภาพและเกิดผลเป็นรูปธรรมเป็นที่ประจักษ์มากยิ่งขึ้น 



 ดังนั้นในการด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ต้องอาศัยความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วน และปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องให้เป็นระบบอย่างสม่ าเสมอ ซึ่งจะบรรลุผลตามท่ีคาดหวัง
คือส่วนราชการและสถานศึกษารวมถึงองค์กรที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรมครู 
บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนมีจิตส านึกในการเป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย มีความพอเพียงและมีความ
ซื่อสัตย์สุจริต 
 
  
    
    
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

 

  

  

 


