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ค ำน ำ 

 วนัท่ี ๙ ธนัวาคมของทุกปีถือเป็นวนัต่อตา้นคอร์รัปชนัสากล  ไดก่้อก าเนิดข้ึนหลงัจากท่ีประชุมใหญ่
สมชัชาสหประชาชาติ (UN)  มีมติเห็นชอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าดว้ยการต่อตา้นการทุจริต ค.ศ. ๒oo๓ 
(UNCAC)  อยา่งเป็นเอกฉันท์เมื่อวนัท่ี  ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๖  จากนั้นประเทศภาคีสมาชิก UN  ๑๙๑  ประเทศ 
รวมทั้งไทยไดเ้ข้าร่วมลงนา ในอนุสัญญาฯ ระหว่างวนัท่ี ๙-๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๖  ณ  ประเทศเม็กซิโก  จึง
ประกาศใหว้นัท่ี ๙ ธนัวาคม ของทุกปีเป็นวนัต่อตา้นคอร์รัปชนัสากล (International( Anti-Corruption Day) 
ส าหรับปีน้ี รัฐบาลไทยร่วมกับส างานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  (ส านักงาน 
ป.ป.ช.) ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) องค์กร
ต่อตา้นคอร์รัปชนั (ประเทศไทย) ภาคีเครือข่ายภาครัฐ  ภาครัฐวิสาหกิจ  ภาคเอกชน  และภาคประชาสังคม  
ก าหนดจดังานวนัต่อตา้นคอร์รัปชนัสากล (ประเทศไทย)  วนัท้่ี ๙  ธนัวาคม ๒๕๖๐  พร้อมกนัทั้งในส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาคนับเป็นมิติใหม่ในการสร้างเจตจ านงทางการเมืองท่ีรัฐบาลชุดปัจจุบนัให้ความส าคญัในการ
แก้ไข ปัญหาการทุจริตเป็นวาระเร่งด่วนและให้เป็นวาระแห่งชาติดว้ยการใช้กลไกประสานความร่วมมือกับ
ภาครัฐ ประกอบไปดว้ยฝ่ายประจ าและฝ่ายการเมือง  ภาครัฐวิสาหกิจ  ภาคเอกชน  ภาคประชาสงัคม  กลไกทาง
ศาสนาและการศึกษา  ซ่ึงเป็นรากฐานส าคญัในการแกไ้ขปัญหาการทุจริตท่ีย ัง่ยนืตามแนวทางการขบัเคล่ือน
ยทุธศาสตร์ชาติ ว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต  ระยะท่ี ๓  อยา่งเป็นรูปธรรมและต่อเน่ือง 

 
 โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ตระหนกัและเห็นความส าคญัของการต่อตา้นการทุจริต  จึงจดัท าแผน 
ปฏิบติัการป้องกนัการทุจริต  เพื่อด าเนินการป้องกนัการทุจริตต่อไป 
 
 
 
         นายสุธินนัท ์ ภกัดีวฒิุ 
        ผูอ้  านวยการโรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ 
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แผนปฏิบัตกิารการป้องกนัการทุจริตประจำ  ปี 
 
หลกักำรและเหตุผล 
 
 ส านักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ก  าหนดประเมินผลการปฏิบติัราชการตาม ค า
รับรองการปฏิบติัราชการของโรงเรียนวรลาโภนุสรณ์  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ตวัช้ีวดัท่ี 7 ระดบั 
ความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต โดยพิจารณาจากผลส าเร็จ ของ
การด าเนินการตามแผนปฏิบติัการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาเพื่อขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์ชาติ
ว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา และการจดัการขอ้ร้องเรียนเร่ืองการทุจริต ปฏิบติัหรือ
ละเวน้การปฏิบติัหนา้ท่ีโดยมิชอบของครู บุคลากรทางการศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และขอ้กล่าวหา
ครู บุคลากรทางการศึกษาท่ีไม่ไดป้ฏิบติัหน้าท่ีราชการดว้ยความรับผิดชอบต่อประชาชน คุณธรรมไม่มี ไม่มี
จริยธรรม ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นท่ีตั้งและไม่มีธรรมาภิบาลตามท่ีมีกฎหมายระเบียบ แบบแผน ของ
ทางราชการท่ีเก่ียวข้องไดก้  าหนดไวใ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  การตรวจสอบและ เร่ืองร้องเรียนเขา้สู่
กระบวนการสอบสวนขอ้เท็จจริงแจง้ตกัเตือนด าเนินคดี หรืออ่ืนๆ ตามระเบียบ ขอ้ กฎหมายท่ีก  าหนดไวใ้น
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 ในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนวรลาโภนุสรณ์  ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้นโรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ไดท้ าการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลจากแผนปฏิบติัการ 
ป้องกนัและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา และผลการด าเนินการตามแผนปฏิบติัการป้องกนัและ ปราบปราม
การทุจริตสถานศึกษาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยก าหนดให้สถานศึกษาตอ้งจดัท า แผนปฏิบติัการ
ป้องกนัและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานของตน เพื่อสนับสนุนและสอดคลอ้งก ยุทธศาสตร์ว่าดว้ยการ
ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ๔ ยทุธศาสตร์ ดงัน้ี 
 ยทุธศาสตร์ท่ี ๑  เสริมสร้างจิตส านึกค่านิยมใหส้ถานศึกษาบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล 
              ยทุธศาสตร์ท่ี ๒ บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
 ยทุธศาสตร์ท่ี ๓ เสริมสร้างความเขม้แข็งในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  
 ยทุธศาสตร์ท่ี ๔ พฒันาศกัยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นกัเรียนในการป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจริตสถานศึกษา 
วสัิยทัศน์ 
 “ครูบุคลากรทางการศกึษา นกัเรียนบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลผูป้กครอง ชุมชน คณะกรรมการ
สถานศึกษาร่วมมือร่วมใจป้องกนัและปราบปรามการทุจริต” 
 
 



พนัธกจิ ๒ 
 

            ๑.  เสริมสร้ งจิตส  นึกและค่ นิยม ใหก้บัครู บุคล กรท งก รศึกษ  นกัเรียนยดึหลกัธรรม ภิบ ล  
            ๒. บูรณ ก รหน่วยง นทุกภ คส่วนเพื่อเสริมสร้ ง และพฒัน เครือข่ ยด ้นก รป้องกนัและ 
ปร บปร มก รทุจริตในสถ นศึกษ             
             ๓. ส่งเสริมบทบาทผูป้กครองชุมชนคณะกรรมการสถานศึกษาใหเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการป้องกนัและ 
ปราบปรามการทุจริต 
             ๔. สร้ งกลไกและพฒัน ระบบก รตรวจสอบ ถ่วงดุลก รใชอ้   น จของเจา้หนา้ท่ีของรัฐบ ลใหม้ีคว ม 
เขม้แข็งและมีประสิทธิภ พ 
            ๕. ส่งเสริม/สนบัสนุนก รจดัองคค์ว มรู้ด ้นก รป้องกนัและปร บปร มก รทุจริตสถ นศกึษ  
อย ่งจริงจงัและต่อเน่ือง 
 
 
วตัถุประสงค์ 
            ๑. เพื่อส่งเสริมและพฒันาการบริหารงานราชการภายในสถานศึกษาใหม้ีความโปร่งใส และเป็นธรรม 
           ๒. เพื่อส่งเสริมใหค้รู บุคลากรทางการศกึษา นกัเรียนปฏิบติังานดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริตแล รับผดิชอบ 
ต่อประชาชน 
            ๓. เพื่อส่งเสริมใหส้ถานศึกษาปฏิบติัตามหลกัคุณธรรมจริยธรรมและน าหลกัปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง
มาใชใ้นการปฏิบติั 
            ๔. เพื่อเสริมสร้างความเขม้แข็งและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการป้องกนัและปราบปราม การ
ทุจริต 
 
ยุทธศำสตร์และมำตรกำร/แนวทำงด ำเนนิงำน 
 
 ยทุธศาสตร์ท้่ี ๑ เสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยม ใหส้ถานศึกษาบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล 
 

วตัถุประสงค์ 
 มุ่งส่งเสริมเสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยมใหแ้ก่สถานศึกษาบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล โดยมี
ทศันคติ วิสยัทศัน์ ในการร่วมกนัแกไ้ขและรับผดิชอบต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบสถานศึกษา 
รวมทั้งเผยแพร่ ประชาสมัพนัธ ์ใหทุ้กภาคส่วนมวีินยัรพกฎหมายท่ีจะเป็นกฎและระเบียบเคา กลไกในการแกไ้ข
ปัญหา การพฒันา  
ตลอดจนเป็นการวางรากฐานในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต ภาครัฐไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 



๓ 
มำตรกำร/แนวทำงด ำ เนินงำน 
            ๑. ส่งเสริมการปฏิบติังานและการด าเนินชีวติตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
                   ๑.๑  เสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา นกัเรียนใหป้ฏิบติังานและ ด าเนิน
ชีวิตตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
                   ๑.๒ ประยกุตก์ารน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้หเ้กิดมรรคผลทางปฏิบติั 
                   ๑.๓ จดัใหม้ีหลกัสูตรการเรียนรู้หรือการฝึกอบรมเก่ียวกบัการใชห้ลกัปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงแก่
ครู บุคลากรทางการศกึษา นกัเรียน 
 ๒. ส่งเสริมใหค้รู บุคลากรทางการศกึษา นกัเรียนไดเ้รียนรู้และปฏิบติังานตามหนา้ท่ีดว้ยหลกัธรรมาภิ
บาล 
      ๒.๑ ส่งเสริมใหค้รู บุคลากรทางการศึกษา นกัเรียนมคีวามรู้ ความเขา้ใจ รวมทั้งมีการ ฝึกอบรม
เพื่อใหป้ฏิบติังานตามหลกัธรรมาภิบาล 
      ๒.๒ ส่งเสริมใหค้รู บุคลากรทางการศึกษา นกัเรียนไดป้ระพฤติปฏิบติัตนตามมาตรฐานทาง 
คุณธรรมและจริยธรรม 
     ๒.๓ ควบคุม ก  ากบั ดูแลการปฏิบติังานปฏิบติัตนของครู บุคลากรทางการ ศกึษานกัเรียนใหเ้ป็นไป
ตามหลกัธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 
 ๓. ก าหนดใหม้ีหลกัสูตรทางการศึกษาเพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในกองกนัและปราบปรามการทุจริต
สถานศึกษา 
                  ๓.๑ จดัใหม้ีหลกัสูตรทางการศกึษา/หลกัสูตรการฝึกอบรม ดา้นการป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจริตสถานศึกษา 
      ๓.๒ ก าหนดใหห้ลกัสูตรดา้นการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาเป็นหลกับงัคบัท่ีใช้
ฝึกอบรมครู บุคลากรทางการศกึษา นกัเรียนทุกระดบั 
      ๓.๓ ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการ ตลอดจนขอ้มูลข่าวสารดา้นการป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจริตสถานศึกษา 
               ๔. ส่งเสริมค่านิยมการยกยอ่งและเชิดชูความดีความซ่ือสตัยสุ์จริตและการต่อตา้นการทุจริต 
       ๔.๓ ส่งเสริมแรงจูงใจใหค้รูบุคลากรทางการศึกษา นกัเรียนปฏิบติัหนา้ท่ีราชการ ดว้ยความซ่ือสตัย์
สุจริตเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 
       ๔.๓ รณรงค ์เผยแพร่ประชาสมัพนัธใ์หส้งัคมมีค่านิยมยกยอ่งเชิดชู และเห็นคุณค่าของการ 
ประพฤติปฏิบติัตนตามหลกัคุณธรรมและจริยธรรม 
       ๔. ๔ ส่งเสริม เชิดชู หน่วยงานหรือบุคคลท่ีมีผลงานดีเด่นดา้นการป้องกนัและปราบปราม ทุจริต
สถานศึกษา 
        ๔.๔ ส่งเสริม สนบัสนุนใหทุ้กภาคส่วนร่วมกนัสร้างค่านิยมในการป้องกนัและปราบปราม การ
ทุจริตสถานศึกษา 
 

 



 

         ๔ 
ยุทธศำสตร์ที่ ๒ : บูรณำกำรหน่วยงำนทุกภำคส่วนในกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศึกษำ 

วตัถุประสงค์ 
 มุ่งประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศกึษากบัทุกภาคส่วนในการป้องกนัและ ปราบปราม
การทุจริตสถานศึกษาส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของผูป้กครอง ชุมชน คณะกรรมการ สถานศึกษาใน
การติดตาม ตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบในสถานศกึษา เสริมสร้างและพฒันา เครือข่ายผูป้กครอง ชุมชน 
คณะกรรมการสถานศึกษาใหเ้ป็นกลไกในการตรวจสอบ ถ่วงดุล รวมถึงการสร้าง หลกัประกนัความปลอดภยั
ในการแจง้ขอ้มูลหรือเบาะแสในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 
 
มำตรกำร/แนวทำงด ำเนินงำน 
 ๑.  บูรณาการหน่วยงานสถานศึกษากบัองคก์รทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความตระหนกัและปลูกจิตส านึก 
การเป็นพลเมืองดี 
      ๑.๑ ประสานความร่วมมือทางดา้นขอ้มูลและการปฏิบติังานระหว่างหน่วยงานสถาบนัการศกึษากบั 
องคก์รทุกภาคส่วน 
      ๑.๒ ส่งเสริม สนบัสนุน องคก์รและบุคลากรทางดา้นส่ือสารมวลชน ใหม้ีความเขม้แข็งและเป็น
อิสระในการท าหนา้ท่ีตรวจสอบและเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารใหส้าธารณชนรับทราบ 
      ๑.๓ ส่งเสริมสนบัสนุนใหส้ถานศึกษามีระบบอินเทอร์เน็ต เพ่ือท าการเผยแพร่ประชาสมัพนัธ ์ใน
การป้องกนัและปราบปรามการทุจริตสถานศกึษาโดยมีเวบ็บอร์ดเพื่อติดต่อส่ือสารระหว่างกนั 
      ๑.๔  เสริมสร้างและพฒันาเครือข่ายผูป้กครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศกึษา 
 ๒. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 
      ๒.๑ เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อใหผู้ป้กครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศกึษามี ความ
ต่ืนตวัต่อสภาพปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในสถานศึกษา 
      ๒.๒ สร้างและพฒันาช่องทางในการรับแจง้ขอ้มูลหรือเบาะแสใหม้ีความสะดวกหลากหลาย รวมทั้ง
สร้างหลกัประกนัความปลอดภยัใหแ้ก่บุคคล หน่วยงานหรือขอ้มูลนั้น 
      ๒.๓ ส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสาร 
      ๒.๔ ก าหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจใหแ้ก่ผูแ้จง้ขอ้มูลหรือเบาะแส ใหไ้ดรั้บรางวลัตอบแทน 
      ๒.๕ ใหอ้งคก์รหรือบุคลากรดา้นส่ือสารมวลชนเป็นส่ือกลางในการแสวงหาความร่วมมือเพื่อ
ป้องกนัและปราบปรามการทุจริตสถานศกึษา 
 ๓. พฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการศกึษาตามแนวทางการกระจายอ านาจทางการศึกษา 
     ๓.๑ พฒันาประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา โดย
เนน้การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
                  ๓.๒ พฒันาประสิทธิภาพการติดตามประเมินผลการด าเนินการตามกลยทุธจุ์ดเนน้เพื่อ พฒันา
คุณภาพทางการศกึษา 



๕ 
ยุทธศำสตร์ที่ ๓ :  เสริมสร้ำงควำมเข้มแขง็ในกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศึกษำ 
วตัถุประสงค์ 
 มุ่งพฒันาระบบและกลไกในการตรวจสอบ  ควบคุม และถ่วงดุลการใชอ้  านาจใหเ้หมาะสม ชดัเจนและ
มีประสิทธิภาพสร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยสถานศึกษากบัภาคเอกชนใหม้ีศกัยภาพ ในการป้องกนั
และปราบปรามการทุจริตส่งเสริมความร่วมมือดา้นการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตก ัหน่วยงานทุกภาค
ส่วน 
มำตรกำร/แนวทำงด ำเนินงำน 
 ๑. พฒันาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุมพร้อมทั้งสร้างความโปร่งใสและเป็นธรรมในการ 
บริหารงานบุคคลภายใตร้ะบบคุณธรรม 
       ๑.๑ ใหส้ถานศึกษาท่ีมีพนัธกิจดา้นการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต มีโครงสร้างของ 
หน่วยงาน  
อตัราก าลงัการบริหารงานบุคคล และงบประมาณท่ีเหมาะสม สอดคลอ้งกบัภารกิจและความรับผดิชอบ 
       ๑.๒ สนบัสนุนใหม้ีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใชอ้  านาจระหว่างสถานศกึษาหน่วยงาน 
ดว้ยกนัเอง 
       ๑.๓ ใหส้ถานศึกษาควบคุมก ากบั ติดตาม ประเมินผลการใชอ้  านาจในการปฏิบติังานดา้น การ
ป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 
 ๒. สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากบัภาคเอกชนใหม้ีศกัยภาพในการป้องกนั 
และปราบปรามการทุจริต 
      ๒.๑ วางแนวทางและส่งเสริมบทบาทความร่วมมือระหว่างหน่วยสถานศึกษากบั ภาคเอกชน ในการ 
ป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 
     ๒.๒ ประสานความร่วมมือกบัองคก์รภาคเอกชนเก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปรามการ ทุจริตใน 
สถานศึกษา 
 ๓. พฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการองคก์ร 
      ๓.๑ พฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการของสถานศึกษา 
      ๓.๒ พฒันาปรับปรุงและเผยแพร่หลกัเกณฑใ์นการบริหารงานท่ีโปร่งใสและเป็นธรรม 
              ๔. ส่งเสริมประสิทธิภาพการด าเนินงานดา้นการจดัระบบการควบคุมภายในและบริหารจดัการความ
เส่ียง 
      ๔.๑ ส่งเสริมใหม้ีการจดัท ารายงานการควบคุมภายในของสถานศึกษา 
      ๔.๒ ส่งเสริมสนบัสนุนใหทุ้กสถานศึกษามีแผนการตรวจสอบภายในท่ีเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 



๖ 
ยุทธศำสตร์ที่ ๔ : พฒันำศักยภำพครู บุคลำกรทำงกำรศึกนักเรียนในกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำร ทุจริต
สถำนศึกษำ 
 
วตัถุประสงค์ 

 มุ่งพฒันาสมรรถนะและขีดความสามารถใหค้รู บุคลากรทางการศึกษานกัเรียนในการป้องกนั และ
ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาใหส้มัฤทธิผลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เพื่อแกไ้ขสภาพปัญหาการทุจริต ใหเ้ป็น
ระบบอยา่งต่อเน่ือง สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพใหส้ามารถร่วมมือหรือประสานการปฏิบติัองคก์รทุกภาคส่วน 
 
มำตรกำร/แนวทำงด ำเนินงำน 

 ๑. พฒันาสมรรถนะและขีดความสามารถของครู บุคลากรทางการศึกษา นกัเรียนในการป้องกนั และ
ปราบปรามการทุจริต 
      ๑.๑ ก าหนดใหค้รู บุคลากรทางการศกึษานกัเรียนฝึกอบรมหลกัสูตรดา้นการป้องกนัและ 
ปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา เพื่อใหม้ีความเช่ียวชาญ 
     ๑.๒ ก าหนดใหม้ีหลกัสูตรการศกึษา และหลกัสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพดา้นการป้องกนัและ 
ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
 ๒. สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพดา้นการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
      ๒.๑ ส่งเสริมใหส้ถานศึกษาร่วมกนัสร้างมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ 
      ๒.๒ ก าหนดใหม้ีหน่วยงานหลกั เพื่อรับผดิชอบในการติดตามประเมินผล รวมถึงการลงโทษ ครู 
บุคลากรทางการศึกษา นกัเรียน 
 ๓. ส่งเสริมการปฏิบติังานของบุคลากรตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี 
      ๓.๑ ส่งเสริมและสนบัสนุนใหม้ีการฝึกอบรมครู บุคลากรทางการศึกษา นกัเรียนหลกัสูตร การ
บริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี 
      ๓.๒ ส่งเสริมและสนบัสนุนใหม้ีการฝึกอบรมหลกัสูตรคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบติั หนา้ท่ี
และแนวทางปฏิบติัตาม พ.ร.บ. ต่าง ๆ 
 ๔. ส่งเสริมและสนบัสนุนใหม้ีการสร้างองคค์วามรู้เร่ืองการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตใน
สถานศึกษา 
       ๔.๑ จดัใหม้ีกิจกรรมการสร้างองคค์วามรู้ในเร่ืองกนัและปราบปรามทุจริตสถานศึกษาแก่ครู  
บุคลากรทางการศึกษา นกัเรียน 
       ๔.๒ ส่งเสริมใหห้น่วยงานภาครัฐมีการแลกเปล่ียนความรู้และขอ้มูลข่าวสารดา้นการป้องกนั และ
ปราบปรามการทุจริต 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 ๑. โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความโปร่งใสและเป็นธรรม 
 ๒. คณะครู บุคลากรทางการศึกษานกัเรียนมจิีตส านึกในการเป็นพลเมืองดีปฏิบติังานตาม ระเบียบวนิยั
และ 
มีความซ่ือสตัยสุ์จริต 
              ๓. คณะครูบุคล กรท งก รศึกษ  นกัเรียนมคีว มรู้เร่ืองก รป้องกนัและปร บปร มก รทุจริตใน 
สถ นศึกษ ม กยิง่ข้ึน 
              ๔. โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ปฏิบติัง นต มหลกัคุณธรรมจริยธรรมและยดึหลกัปรัชญ เศรษฐกิจ 
พอเพียงเป็นแนวท งปฏิบติั 
 

๕.โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์
มีคว มเข ้ใจและใหค้ว มร่วมมือในกิจกรรมก รป้องกนัและปร บปร ม ก รทุจริตในสถ นศึกษ  
              ๖. ส่งผลต่อก รเจริญเติบโตท งเศรษฐกิจและสงัคมในสถ นศึกษ ไดอ้ย ่งมัน่คงและย ัง่ยนืตลอดไป 



 
                                                                                                                            ๗ 

         
บทสรุป 
 แผนปฏิบติัการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.  ๒๕๖๓  จดัท าข้ึนเพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินงานในดา้นการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตของ 
สถานศึกษาปฏิบติังานในดา้นการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคเ์กิดผลสมัฤทธ์ิ 
ตามท่ีคาดหวงัไวใ้หก้ารปฏิบติัราชการตามอ านาจหนา้ท่ีของขา้ราชการเป็นไปในลกัษณะท่ีความรับผดิชอบ 
ใหผู้ป้กครอง  ชุมชน  คณะกรรมการสถานศึกษามีความเช่ือถือในความมีคุณธรรม ความมีจริยธรรม การปฏิบติั
หน้าท่ีโดยการค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนและการยึดมัน่ในหลกัธรรมาภิบาล
สามารถแกไ้ขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของคณะครู บุคลากรทางการศึกษานกัเรียนใหล้ดนอ้ยลงได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ และบงัเกิดผลอยา่งเป็นรูปธรรมมากยิง่ข้ึน 
 ดงันั้น ในการด าเนินงานดา้นการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาตอ้งบูรณาการและ อาศยั
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และจะตอ้งปฏิบัติอย่างต่อเน่ืองให้เป็นระบบ  โดยหากมีการบูรณาการความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วนอย่างจริงจงัและต่อเน่ืองแลว้ก็จะส่งผลต่อการบรรลุตามผลสมัฤทธ์ิท่ีคาดหวงัในส่วน
ราชการและสถานศึกษาปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความโปร่งใสและเป็นธรรมคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นกัเรียนมี
ความรู้เร่ืองการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษามากยิ่งข้ึน มีจิตส านึกในการเป็น พลเมืองดี
ปฏิบติังานตามระเบียบวินยั และมีความซ่ือสตัยสุ์จริตทุกภาคส่วนมีความเขา้ใจและใหค้วามร่วม มือในกิจกรรม
การป้องกนัและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ปฏิบติังานตามหลกัคุณธรรมจริยธรรม และยดึหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางปฏิบัติรวมถึงส่งผลต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมใน  ระดบัจังหวดัและ
ระดบัประเทศใหย้ ัง่ยนืไดอี้กดว้ย 
 
 
 
        ( นายสุธินนัท ์ ภกัดีวุฒิ ) 
         ผูอ้  านวยการโรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ 
 
 
 


