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แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของโรงเรียนสามหมอวิทยา 

 
ที่มา 
หลักการและเหตุผล  

การทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นปัญหาที่มีมานานและยิ่งมีกระบวนการที่มีความซับซ้อนมากขึ้น  
ถือเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งในองค์การภาครัฐและเอกชน  ซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงขึ้นส่งผลให้เกิดวิกฤตศรัทธาต่อ  
สังคมไทยปัจจุบันมีการตรวจสอบ  และเผยแพร่ให้สาธารณชนได้รับทราบให้ประชาชนให้ความสนใจการทำงาน 
ของภาครัฐมากยิ่งขึ้น  

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเป็นวาระแห่งชาติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ  
วันที่19 ธันวาคม 2549 โดยใช้ชื่อว่า “วาระแห่งชาติด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาลการป้องกันการทุจริตประพฤติ  
มิชอบในภาครัฐ” ต่อมาคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่  6 พฤษภาคม 2551 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐนแนวทาง  
และมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.2551-2555 ไปใช้เป็นกรอบ 
ทิศทางการประสานความร่วมมือในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การ 
ปฏิบัติโดยกำหนดเพิ่มเติมไว้ในแผนปฏิบัติราชการ  4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของส่วนราชการ 
ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติและการบูรณาการป้องกันและปราบปรามแก้ไขปัญหาการทุจริตการ 
คอร์รัปชั่นตอบสนองนโยบายของรัฐบาล  

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.2557-2559 นโยบายการ 
บริหารจัดการที่ดีมุ่งเน้นเสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
พัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงานพร้อมทั้งป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการ  
และเจ้าหน้าที่ของรัฐไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรมและเป็นเครื่องมือชี้นการพัฒนาหน่วยงานจาก  
ทุกภาคส่วนให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือกันอย่างจริงจังในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยม  
วัตถุประสงค์หลัก 4 ประการ คือ  

1) สังคมไทยมีวินัยคุณธรรมและจริยธรรม  
2) เครือข่ายจากทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต   
3) ระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุมกระจาย และถ่วงดุลอำนาจอย่างมีประสิทธิภาพ  
4) สังคมรู้เท่าทันร่วมคิดป้องกันการทุจริตโดยจะมีการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ 4 ประการ 

ยุทธศาสตร์ที่1:ปลูกจิตสานึกค่านิยมคุณธรรมและจริยธรรมและสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน  
ยุทธศาสตร์ที่2:รวมพลังแผ่นดินป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่3:เสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่หน่วยงานต่อต้านการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่4:สร้างบุคลากรมืออาชีพป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
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การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในส่วนราชการ   
ส ำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(สำนักงานป.ป.ช.) และสำนักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ(สำนักงานป.ป.ท.) กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำ
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐประจปีงบประมาณพ.ศ. 2559-2562 โดยมีแนวทางใน 
การดำเนินงานคือหากส่วนราชการได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปีและมีการกำหนดแผนงาน/โครงการ/ 
กิจกรรม/ตัวชี้ไวัได้แล้วและเห็นว่าสามารถตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติฯได้ก็ให้นแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/  
ตัวชี้ว  ดดังกล่าวมาบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  
2559 – 2562 หากไม่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติฯกำหนดขึ้นมาใหม่และนำไปบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 
 3 ปีด้วยโดยกำหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ตัวชี้วัดให้เป็นไปตามพันธกิจและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ  
โรงเรียนดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีโรงเรียนสำมหมอวิทยำจึงได้จัดทำแผนป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต3 ปี(พ.ศ. 2562 – 2564) ขึ้นเพื่อเป็นกรอบในการดำเนินการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตของสถานศึกษาและให้ส่วนราชการ/หน่วยงานใช้เป็นแนวทางในการจัดท ำแผนปฏิบัติการการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตประจำปีต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีจิตสานึกในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรม  
จริยธรรมในการดำเนินชีวิตและปฏิบัติงาน  

2. เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังมิให้เกิดการทุจริตการปฏิบัติและ/หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในการ  
ปฏิบัติราชการขึ้นภายในหน่วยงานโดยประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเครือข่ายภาคประชาชนในการ  
ติดตามตรวจสอบแจ้งข้อมูลเบาะแสการประพฤติมิชอบ   

3. เพื่อส่งเสริมให้ข  าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสำมหมอวิทยำ
มีระบบการทำงานและการตรวจสอบที่เข้มแข็งในการป้องกันการทุจริต  

4. เสริมสร้างศักยภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามำรถปฏิบัติงานได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 
ข้อมูลประกอบการจัดทแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ได้จัดทแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย  
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สนักงานปา.ป.ช.  ก าหนดเป็นข้อมูลประกอบการจัดทแผน  า 
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การติดตามผลความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
ประจำปีโรงเรียนสำมหมอวิทยำ 

แนวทางการตรวจติดตามผลความก้าวหน้าการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน  
และปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ดำเนินการดังนี้ 

ติดตามผลความก้าวหน้างาน/โครงการ และงบประมาณประจำปี โดยกำรก ำหนดกิจกรรมและแผนผัง(GANTT CHART)  
การติดตามผลความก้าวหน้าในห้วงระยะเวลาการในการดำเนินตำมโครงโครงการแผนปฏิบัติการฯดังนี้ 

 
ท ่ กิจกรรม ระยะเวลำ (เดือน) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. จ ดประชุมเจ ำหน ำท ่ผู ร บผิดชอบและกำร

จ ดท ำแผนปฏิบ ติกำรฯประจ ำปี ทบทวน/
วิเครำะห์ควำมเส ่ยงต่ำง ๆ  

            

2. จ ดท ำแผนปฏิบ ติกำรประจ ำปีเสนอ
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ ผู อ ำนวยกำร
โรงเร ยน ให ควำมเห็นชอบ 

            

3. ส ำรวจควำมคิดเห็นของผู ม ส่วนได ส่วนเส ย             
4. ด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบ ติกำรฯ             
5. สรุปผลกำรด ำเนินงำนและเสนอต่อผู บริหำร

และผู เก ่ยวข องร บทรำบ 
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ความนำ 

 
หลักการและเหตุผล 
 
          ส ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กำหนดประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำ
รับรองการปฏิบัติราชการของโรงเรียนสำมหมอวิทยำ    
         ตัวชี้วัดที่7ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
โดยพิจารณาจากผลสำเร็จของการดำเนินการ ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย และปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา และการจัดการข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต 
การปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบ ติ หน้าที่โดยมิชอบของครู บุคลากรทางการศึกษา และข้อกล่าวหาครู บุคลากรทางการ 
ศึกษาที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความรับผิดชอบต่อประชาชน ไม่มีคุณธรรม ไม่มีจริยธรรม ไม่คำนึงถึง
ประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง และไม่มีธรรมาภิบาล ตามท่ีมีกฎหมายบบแผนของทางราชการที่เกี่ยวข้องได้ระเบียบ 
หนดไว้ การตรวจสอบและนำเรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง กำรแจ้งตักเตือน ดำเนินคดี หรืออ่ืนๆ 
ตามระเบียบที่ข้อกฎหมายก ำหนดไว้ในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนสำมหมอวิทยำ 
โรงเร ยนได้ทำการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  
และผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา 
โดยกำหนดให้สถานศึกษาต้องจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานของตน 
เพ่ือสนับสนุนและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปราบปรามทุจริตสถานศึกษา 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างจิตสนึกค่านิยม ให้สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษำ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนภาศักยพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและปราบปรามการ 
ทุจริตสถานศึกษา 
 
วิสัยทัศน์ 
       ภำยในปี 2566 โรงเร ยนสำมหมอวิทยำ สร ำงคนด  ม ควำมรู  คู่คุณธรรมก ำวท นเทคโนโลย  น อมน ำหล กปร ชญำของ
เศรษฐกิจพอเพ ยง 
 
พันธกิจ 
1. ส่งเสริมและสน บสนุนให ผู เร ยนได ร บกำรศึกษำอย่ำงท ่วถึงและม คุณธรรม 
2. ส่งเสริมให ผู เร ยนม คุณธรรม จริยธรรม ม คุณล กษณะอ นพึงประสงค์ ตำมหล กสูตรและ 
    ค่ำนิยมหล กของคนไทย 12 ประกำร 
3. พ ฒนำระบบกำรบริหำรจ ดกำร เน นกำรม ส่วนร่วม 
 
กลยุทธ์ 
1.พ ฒนำหล กสูตรและกระบวนกำรเร ยนรู ในกำรพ ฒนำผู เร ยนสู่มำตรฐำนกำรศึกษำข ้นพ้ืนฐำน 
2. สร ำงควำมส ำนึกควำมเป็นไทย ม จิตสำธำรณะ 
3. ส่งเสริมสน บสนุนให ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำพ ฒนำควำมรู และท กษะกำรสอนในศตวรรษท ่ 21 
4. ระดมภำค เครือข่ำยทร พยำกรและสร ำงกำรม ส่วนร่วมในกำรพ ฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
5. สร ำงบรรยำกำศ ส งคมแห่งกำรเร ยนรู  
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เป้าประสงค์ 
        เพ่ือให โรงเร ยนจ ดกำรศึกษำม คุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำข ้นพ้ืนฐำน  ยึดม ่นคุณธรรม น อมน ำหล กปร ชญำของ
เศรษฐกิจพอเพ ยง 
  1. ผู เร ยนม คุณภำพ ม ท กษะช วิตและควำมเป็นผู น ำ 
  2. ผู เร ยนทุกคนได ร บโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงท ่วถึง ม คุณภำพและเสมอภำค 
  3.ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำม ว ฒนธรรมในกำรท ำงำนท ่มุ่งเน นผลส มฤทธิ์ 
  4. โรงเร ยนม ประสิทธิภำพและเป็นกลไกข บเคลื่อนกำรศึกษำสู่คุณภำพระด บมำตรฐำนสำกล 
  5. โรงเร ยนประสำนชุมชน สร ำงจิตส ำนึกกำรด ำเนินช วิตภำยใต ปร ชญำเศรษฐกิจพอเพ ยง
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ยุทธศาสตร์และมาตรการ/แนวทางดำเนินงาน 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1: เสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยม ให้สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
 
วัตถุประสงค์ 
 

มุ่งส่งเสริมเสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้แก่สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภ  ิบำลโดยมีทัศนคติ 
วิสัยทัศน์ ในการร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบสถานศึกษารณรงค์ รวมทั้งเผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ ให้ทุกภาคส่วนมีวินัย เคารพกฎหมาย กฎและระเบียบ ที่จะเป็นกลไกในการแก้ไ การพัฒนา 
ตลอดจนเป็นการวางรากฐานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภา พ 
มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน  

1. ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
1.1 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ครู  บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ให้ปฏิบัติงานและ 

ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
1.2 ประยุกต์การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดมรรคผลในทางปฏิบัติ   
1.3 จัดให้มีหลักสูตรการเรียนรู้หรือการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพ แก่ครู 

บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน  
2. ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ได้เรียนรู้และปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยหลัก  ธรรมาภิบาล 

2.1 ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งมีการฝึก
เพื่อให้ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล  

2.2 ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ได้ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทาง  
คุณธรรมและจริยธรรม  

2.3 ควบคุม กำกับ ดูแลการปฏิบัติงาน การประพฤติปฏิบัติตนของครู บุคลากรทางการศึกษำ นักเรียน 
ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม  

3. กำหนดให้มีหลักสูตรทางการศึกษาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจร ิตในสถานศึกษา 
 

3.1 จัดให้มีหลักสูตรทางการศึกษา/หลักสูตรการฝึกอบรมารป้องกัด้านและปราบปรามการ  
ทุจริตสถานศึกษา 
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3.2 กำหนดให้หลักสูตรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษาเป็นหลักสูตร 
บังคับที่ใช้ฝึกอบรมครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ทุกระดับ  

3.3 ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการ  ตลอดจนข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันและปราบปราม  
การทุจริตในสถานศึกษา  

4. ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชูความดี  ความซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต  
4.1 ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ครู  บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วย  

ความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม  
                        4.2 รณรงค์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สังคมมีค่านิยม  ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการ  

ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม   
                        4.3 ส่งเสริม เชิดชู หน่วยงานหรือบุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการ  

ทุจริตสถานศึกษา  
                        4.4 ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างค่านิยมในการป้องกันและปราบปรามการ  

ทุจริตในสถานศึกษา 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา 
 
วัตถุประสงค์ 
 

มุ่งประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรำม
การทุจริตในสถานศึกษา ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง  ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาในการ 
ติดตาม ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติ  มิชอบในสถานศึกษา เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครอง  
คณะกรรมการสถานศึกษาให้เป็นกลไกในการตรวจสอบ  ถ่วงดุล รวมถึงการสร้างหลักประกันความปลอดภัยในการ
แจ้งข้อมูลหรือเบาะแสในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต   
มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน  

1. บูรณาการหน่วยงานสถานศึกษากับองค์กรทุกภาคส่วนเพื่ อสร้างความตระหนักและปลูกจิตสำนึก
เป็นพลเมืองดี 

 
1.1 ประสานความร่วมมือทางด้านข้อมูลและการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากั บ 

องค์กรทุกภาคส่วน  
1.2 ส่งเสริม สนับสนุน องค์กรและบุคลากรทางด้านสื่อสารมวลชนให้มีความเข้มแข็งและเป็น

อิสระในการทำหน้าที่ตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนรับทราบ   
1.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้สถำนศึกษามีระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อทำการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา โดยมีเว็บบอร์ดเพื่อติดต่อสื่อสาร 

ระหว่างกัน 
1.4 เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครอง  ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา 

2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ   
2.1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษามีความ 

ตื่นตัวต่อสภาพปัญหาการทุจริตและปะพฤติมิชอบในสถานศึกษา   
2.2 สร้างและพัฒนาช่องทางในการรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส  ให้มีความสะดวกหลากหลาย 

รวมทั้งสร้างหลักประกันความปลอดภัยให้แก่บุคคล  หน่วยงานหรือข้อมูลนั้น 
2.3 ส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร  



~ 9 ~ 
 

2.4 กำหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้แจ้งข้อมูลหรือเบาะแส  ให้ได้รับรางวัลตอบแทน  
2.5 ให้องค์กรหรือบุคลากรด้านสื่อสารมวลชนเป็นสื่อกลางในการแสวงหาความร่วมมือเพื่อ  

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอำนาจทางการศึกษา  

3.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา  
โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  

3.2 พัฒนาประสิทธิภาพการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามกลยุทธ์จุดเน้น เพื่อพัฒนำ 
คุณภาพทางการศึกษา  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา   
วัตถุประสงค์  

มุ่งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสมชัดเจน 
และมีประสิทธิภาพ สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้อง 
และปราบปรามการทุจริต ส่งเสริมความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับหน่วยงานทุกภาคส่วน  
มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน 
 

1. พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ  ควบคุม พร้อมทั้งสร้างความโปร่งใสและเป็นธรรมในการ  
บริหารงานบุคคลภายใต้ระบบคุณธรรม  

1.1 ให้สถานศึกษาที่มีพันธกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  มีโครงสร้างของหน่วยงาน 

อัตรากำล ง การบริหารงานบุคคล และงบประมาณที่เหมาะสม สอดคล้องกับ 

ภารกิจและความรับผิดชอบ 
 

1.2 สนับสนุนให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจระหว่างหน่วยงานสถานศึกษา 
ด้วยกันเอง  

1.3 ให้สถานศึกษา ควบคุม กำกับ ติดตาม ประเมินผล การใช้อำนาจในการปฏิบัติงานด้าน 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

2 . สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกันและ  
ปราบปรามการทุจริต  

2.1 วางแนวทางและส่งเสริมบทบาทความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชน  
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

2.2 ประสานความร่วมมือกับองค์กรภาคเอกชนเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
ในสถานศึกษา  

3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร 
3.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา 
3.2 พัฒนาปรับปรุงและเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการบริหารงานที่โปร่งใสและเป็นธรรม  

 
4. ส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานด้ำนกำรจัดระบบการควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง 

4.1 ส่งเสริมให้มีการจัดทำรายงานการควบคุมภายในของสถานศึกษา  
4.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกสถานศึกษามีแผนการตรวจสอบภายในที่เป็นระบบและมี  

ประสิทธิภาพ 
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ยุทธศาสตร์ที่4  : พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
สถานศึกษา 

 
วัตถุประสงค์  

มุ่งพัฒนาสมรรถนะ และขีดความสามารถให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษาให้สัมฤทธิผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ไขสภาพปัญหาการทุจริต
ระบบอย่างต่อเนื่อง สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพให้สามารถร่วมมือหรือประสานการปฏิบัติกับองค์กรทุกภาคส่วน  
มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน 
 

1. พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถของครู  บุคลทางการศึกษากร นักเรียน ในการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต  

1.1 กำหนดให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ฝึกอบรมหลักสูตรด้านการป้องกันและ  
ปราบปรามการทุจริต ในสถานศึกษาเพื่อให้มีความเชี่ยวชาญ  

1.2กำหนดให้มีหลักสูตรการศึกษาและหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพด้านการป้องกัน
และ ปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา  

2. สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  
2.1 ส่งเสริมให้สถานศึกษาร่วมกันสร้างมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ   
2.2 กำหนดให้มีหน่วยงานหลัก เพื่อรับผิดชอบในการติดตามประเมินผล  

รวมถึงการลงโทษ ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน  
3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   

3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมครู  บุคลากรทางการศึกษาหลักสูตนักเรการียน  
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติหน  ำท ่
และแนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ต่าง ๆ  

4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสร้างองค์ความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา   
4.1 จัดให้มีกิจกรรมการสร้างองค์ความรู้ในเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในสถานศึกษำ 

แก่ ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน  
4.2 ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีการแลกเปลี่ยนความรู้  และข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันและ  

ปราบปรามการทุจริต 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

1. โรงเรียนสำมหมอวิทยำปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม  
2. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีจิตสำนึกในการเป็นพลเมืองดี ปฏิบัติงานตาม ระเบียบวินัย 

และมีความซื่อสัตย์สุจริต  
3. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการ  

ทุจริตในสถานศึกษามากยิ่งขึ้น  
            4.โรงเรียสำมหมอวิทยำปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรมจริยธรรมและยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
               เป็นแนวทางปฏิบ  ติ
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5. โรงเรียนสำมหมอวิทยำมีความเข้าใจและให้ความร่วมมือในกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
ในสถานศึกษา  

6. ส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมในสถานศึกษาได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป  
 
 
 
บทสรุป 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนสำมหมอวิทยำ 
จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสถานศึกษำ 
ปฏิบัติงานในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้บรรลุตามวัตถุประสงค์เกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่คาดหวังไว้   
ให้การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่มีความรับผิดชอบ  ทำให้ 
คณะกรรมการสถานศึกษา มีความเชื่อถือในความมีคุณธรรมมีจริยธรรม การปฏิบัติหน้าที่โดยการ 
คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนและการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล สามารถแก้ไขปัญหาการ 
ทุจริตและประพฤติมิชอบของคณะครู  บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ให้ลดน้อยลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 
 

ดังนั้น ในการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษำต องบูรณาการและอาศัย 
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และจะต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องให้เป็นระบบ 
โดยหากมีการบูรณาการจากทุกภาคส่วนอย่างจริงจังและต่อเนื่องแล้ว  
ก็จะส่งผลต่อการบรรลุตามผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังไว้  สถานศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม  คณะครู 
บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีความรู้เรืองการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษามากยิ่งขึ้น 
มีจิตสำนึกในการเป็นพลเมืองดี ปฏิบ  ติตำมระเบียบวินัย และมีความซื่อสัตย์สุจริต 
ทุกภาคส่วนมีความเข้าใจและให้ความร่วมมือในกิจกรรมการป้องกันและ  ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
ปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางปฏิบัติ 
รวมถึงส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับจังหวัดและระดับประเทศให้อีกด้วย 


