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แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ  โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล   
 

ที่มา  
หลักการและเหตุผล  

การทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นปัญหาที่มีมานาน  และยิ่งมีกระบวนการที่มีความซับซ้อน   
มากขึ้น ถือเป็นปัญหาที่เกิดข้ึนทั้งในองค์การภาครัฐและเอกชน ซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงขึ้น ส่งผลให้เกิด
วิกฤตศรัทธาต่อสังคมไทย ปัจจุบันมีการตรวจสอบและเผยแพร่ให้สาธารณชนได้รับทราบ ท าให้ประชาชนให้
ความสนใจการท างานของภาครัฐมากยิ่งขึ้น  

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เป็นวาระแห่งชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ  
วันที่ 19 ธันวาคม 2549 โดยใช้ชื่อว่า “วาระแห่งชาติด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาล การป้องกันการทุจริต
ประพฤติ    มิชอบในภาครัฐ” ต่อมาคณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2551 เห็นชอบให้หน่วยงาน
ภาครัฐน าแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551-
2555 ไปใช้เป็นกรอบ  
ทิศทางการประสานความร่วมมือในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่ 
การปฏิบัติ โดยก าหนดเพิ่มเติมไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของส่วนราชการ  
ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติราชการ และการบูรณาการป้องกันและปราบปรามแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล  

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2557-2559  นโยบายการ
บริหารจัดการที่ดี มุ่งเน้นเสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
และพัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ น าไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม และเป็นเครื่องมือชี้น าการพัฒนา
หน่วยงานจาก     ทุกภาคส่วน ให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือกันอย่างจริงจังในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต โดยมีวัตถุประสงค์หลัก 4 ประการ คือ  

1) สังคมไทยมีวินัย คุณธรรมและจริยธรรม  
2) เครือข่ายจากทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
3) ระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม กระจาย และถ่วงดุลอานาจอย่างมี

ประสิทธิภาพ  
4) สังคมรู้เท่าทัน ร่วมคิดป้องกันการทุจริต โดยจะมีการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ 4 

ประการ  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ปลูกจิตสานึก ค่านิยม คุณธรรม และจริยธรรม และสร้างวินัยแก่ทุกภาค

ส่วน  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : รวมพลังแผ่นดินป้องกันและปราบปรามการทุจริต  



ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่หน่วยงานต่อต้านการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : สร้างบุคลากรมืออาชีพป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

 
การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน  และปราบปรามการทุจริตในส่วนราชการ  

ส านักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) และส านักงาน  
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) ก าหนดให้ส่วนราชการ จัดท า  
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2559 โดยมี
แนวทางในการด าเนินงาน คือ หากส่วนราชการได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และมีการก าหนดแผนงาน/
โครงการ/ กิจกรรม/ตัวชี้วัด ไว้แล้ว และเห็นว่าสามารถตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติฯ ได้ก็ให้น าแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ตัวชี้วัด ดังกล่าว มาบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2559 หากไม่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติฯ ก็ก าหนดขึ้นมาใหม่และน าไป
บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี ด้วย  โดยก าหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ตัวชี้วดั ให้เป็นไปตามพันธ
กิจ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของโรงเรียน ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี  
โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม  จึงได้จัดท าแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 3 ปี    (พ.ศ. 2557 – 2559)  
ขึ้น เพ่ือเป็นกรอบในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสถานศึกษา และให้ส่วนราชการ/
หน่วยงาน ใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปราม    การทุจริตประจ าปีต่อไป  

 
วัตถุประสงค ์ 

1. เพ่ือส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตสานึกในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต มี
คุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินชีวิต และปฏิบัติงาน  

2. เพ่ือป้องกันและเฝ้าระวังมิให้เกิดการทุจริต การปฏิบัติและ/หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ในการปฏิบัติราชการข้ึนภายในหน่วยงานโดยประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเครือข่ายภาคประชาชน
ในการติดตามตรวจสอบแจ้งข้อมูลเบาะแสการประพฤติมิชอบ  

3. เพ่ือส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล  มีระบบการ
ท างานและการตรวจสอบที่เข้มแข็งในการป้องกันการทุจริต  

4. เสริมสร้างศักยภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ  
 

ข้อมูลประกอบการจัดท าแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล  ได้จัดท าแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนดเป็นข้อมูลประกอบการจัดท าแผน 
 



การติดตามผลความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล   

แนวทางการตรวจติดตามผลความก้าวหน้าการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ ปราบปราม
การทุจริตภาครัฐ ด าเนินการดังนี้  

ติดตามผลความก้าวหน้างาน/โครงการ และงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2557 โดยก าหนด
กิจกรรมและแผนผัง (Gantt Chart)   การติดตามผลความก้าวหน้าในห้วงระยะเวลาการในการด าเนิน
โครงการตามแผนปฏิบัติการฯ ดังนี้ 

 

ที่ กิจกรรม 
ระยะเวลา (เดือน) 

1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 11 12 
1 จัดประชุมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

และการจัดท าแผนปฏิบัติการฯ /
วิเคราะห์ความเสี่ยงต่างๆ  

            

2 จัดท าแผนปฏิบัติการฯ ประจ าปี
2562  เสนอคณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้อ านวยการโรงเรียน
ให้ความเห็นชอบ และจัดส่ง
แผนปฏิบัติการฯ  

            

3 ส ารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย  

            

4 ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ  
 

            

5 เสนอสรุปผลการด าเนินงานต่อ
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ  
เพ่ือขอความเห็นชอบ  

            

6 จัดท าเอกสารรายงานสรุปผลการ
ด าเนินการรายงานส านักงานเขต
พ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ 
รับทราบต่อไป  
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โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล  อ าเภอศรีวิไล  จังหวัดบึงกาฬ 
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ความน า 

หลักการและเหตุผล 

   ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ก าหนดประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค า
รับรองการปฏิบัติราชการของโรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ตัวชี้วัดที่ 7 ระดับ
ความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  โดยพิจารณาจากผลส าเร็จของ
การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  และการจัดการข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต  การ
ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของครู บุคลากรทางการศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ
ข้อกล่าวหาครู บุคลากรทางการศึกษา ที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความรับผิดชอบต่อประชาชน  ไม่มี
คุณธรรม  ไม่มีจริยธรรม  ไม่ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง และไม่มีธรรมาภิบาล ตามที่มีกฎหมาย 
ระเบียบ แบบแผนของทางราชการที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 การตรวจสอบและน า
เรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง การแจ้งตักเตือน ด าเนินคดี หรืออ่ืนๆ ตามระเบียบ ข้อ
กฎหมายที่ก าหนดไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

  ในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 นั้น  โรงเรียนโรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ได้ท าการ ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจาก
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  และผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  โดยก าหนดให้สถานศึกษา
ต้องจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานของตน เพ่ือสนับสนุนและสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  

   ยุทธศาสตร์ที่  1  เสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยม ให้สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
   ยุทธศาสตร์ที่  2  บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สถานศึกษา 
   ยุทธศาสตร์ที่  3  เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
   ยุทธศาสตร์ที่  4  พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา     

 

 

 

 



วิสัยทัศน์  
              นักเรียนโรงเรียนอนุบาลศรีวิไลมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ภายในปี
การศึกษา 2550 นักเรียนโรงเรียนอนุบาลศรีวิไลมีสุขภาพอนามัยในระดับสากล มีความรู้คู่คุณธรรมใน
มาตรฐาน พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ สู่มาตรฐานวิชาชีพ ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ร่วมกันสืบสานประเพณีอันดีงาม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยีที่สร้างสรรค์ ร่วม
ป้องกันยาเสพติด 

พันธกิจ 

 1.ส่งเสริมให้นักเรียนในเขตบริการได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง 

2.ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพที่ดี มีคุณธรรม จริยธรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์และมีความรู้ตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

3.พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

4.บริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 

 

วัตถุประสงค์ 

 มีการบริหารการจัดการอย่างเป็นระบบ ครูมีจรรยาบรรณ และมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
ครู  ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนอยู่ในระดับดี สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยและอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม สามารถด ารงตนอยู่ในสังคม
ได้อย่างมคีวามสุข 

ยุทธศาสตร์และมาตรการ/แนวทางด าเนินงาน  

ยุทธศาสตร์ที่ 1  :  เสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยม ให้สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  

วัตถุประสงค์ 

  มุ่งส่งเสริมเสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยมให้แก่สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  โดยมี
ทัศนคติ วิสัยทัศน์ ในการร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบสถานศึกษา  
รวมทั้งการรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ทุกภาคส่วนมีวินัย เคารพกฎหมาย กฎและระเบียบ ที่จะเป็น
กลไกในการแก้ไขปัญหา การพัฒนา  ตลอดจนเป็นการวางรากฐานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครฐัได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 

 



มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 

  1.  ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
1.1  เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ให้ปฏิบัติงานและ

ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  1.2  ประยุกต์การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดมรรคผลในทางปฏิบัติ 

  1.3  จัดให้มีหลักสูตรการเรียนรู้หรือการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง แกค่รู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 

  2. ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ได้เรียนรู้และปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยหลัก 
               ธรรมาภิบาล  

2.1  ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีความรู้  ความเข้าใจ  รวมทั้งมีการ
ฝึกอบรมเพ่ือให้ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 

  2.2  ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ได้ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทาง 
                           คุณธรรมและจริยธรรม  
                     2.3  ควบคุม ก ากับ ดูแลการปฏิบัติงาน  การประพฤติปฏิบัติตนของครู บุคลากรทางการ

ศึกษา  
                           นักเรียน ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 
  3. ก าหนดให้มีหลักสูตรทางการศึกษาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
               สถานศึกษา 

3.1  จัดให้มีหลักสูตรทางการศึกษา/หลักสูตรการฝึกอบรม ด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตสถานศึกษา 

  3.2  ก าหนดให้หลักสูตรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  เป็นหลักสูตร 
                             บังคับท่ีใช้ฝึกอบรมครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ทุกระดับ 

3.3  ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการ  ตลอดจนข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  

 4. ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต 
4.1  ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ปฏิบัติหน้าที่ราชการ

ด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
                     4.2 รณรงค์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สังคมมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการ 
                            ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
  4.3  ส่งเสริม เชิดชู หน่วยงานหรือบุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการ 
                            ทุจริตสถานศึกษา 



4.4  ส่งเสริม  สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างค่านิยมในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตสถานศึกษา 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  :  บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

วัตถุประสงค์ 

          มุ่งประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับทุกภาคส่วนในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการ
สถานศึกษาในการติดตาม ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติ มิชอบในสถานศึกษา   เสริมสร้างและพัฒนา
เครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาให้เป็นกลไกในการตรวจสอบ  ถ่วงดุล  รวมถึงการสร้าง
หลักประกันความปลอดภัยในการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 

1. บูรณาการหน่วยงานสถานศึกษากับองค์กรทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความตระหนักและปลูกจิตส านึก
การเป็นพลเมืองดี 

1.1 ประสานความร่วมมือทางด้านข้อมูลและการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับ 

องค์กรทุกภาคส่วน 

                     1.2  ส่งเสรมิ สนับสนุน องค์กรและบุคลากรทางด้านสื่อสารมวลชนให้มีความเข้มแข็งและ
เป็นอิสระในการท าหน้าที่ตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนรับทราบ 

                     1.3  ส่งเสรมิสนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบอินเทอร์เน็ต เพ่ือท าการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

                            ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา โดยมีเว็บบอร์ดเพื่อติดต่อสื่อสาร 

                            ระหว่างกัน 

                     1.4  เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา 

  2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ  

2.1  เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษามี     
      ความตื่นตัวต่อสภาพปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในสถานศึกษา  

                     2.2  สร้างและพัฒนาช่องทางในการรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้มีความสะดวกหลากหลาย 

                           รวมทั้งสร้างหลักประกันความปลอดภัยให้แก่บุคคล หน่วยงานหรือข้อมูลนั้น 

  2.3  ส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 

  2.4  ก าหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้แจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้ได้รับรางวัลตอบแทน 

   



 
2.5  ให้องค์กรหรือบุคลากรด้านสื่อสารมวลชนเป็นสื่อกลางในการแสวงหาความร่วมมือเพ่ือ 

                            ป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

           3.  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอ านาจทางการศึกษา 

                     3.1  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ   
            สถานศึกษา โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

                     3.2  พัฒนาประสิทธิภาพการติดตามประเมินผลการด าเนินการตามกลยุทธ์จุดเน้น เพ่ือ   
          พัฒนาคุณภาพทางการศึกษา   

    

ยุทธศาสตร์ที่ 3  :  เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  

วัตถุประสงค์ 

           มุ่งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ  ควบคุม  และถ่วงดุลการใช้อ านาจให้เหมาะสม
ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนให้มีศักยภาพ
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ส่งเสริมความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับ
หน่วยงานทุกภาคส่วน  

มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 

  1. พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม พร้อมทั้งสร้างความโปร่งใสและเป็นธรรมในการ 
               บริหารงานบุคคลภายใต้ระบบคุณธรรม 

                     1.1  ให้สถานศึกษาที่มีพันธกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีโครงสร้างของ 
                           หนว่ยงาน  อัตราก าลัง  การบริหารงานบุคคล และงบประมาณที่เหมาะสม สอดคล้อง 
                           กับภารกิจและความรับผิดชอบ 

1.2 สนับสนุนให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อ านาจระหว่างหน่วยงานสถานศึกษา         
ด้วยกันเอง 

  1.3  ให้สถานศึกษา ควบคุม ก ากับ ติดตาม ประเมินผล การใช้อ านาจในการปฏิบัติงานด้าน 
                           การป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

  2 . สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกัน   
       และปราบปรามการทุจริต 

  2.1 วางแนวทางและส่งเสริมบทบาทความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับ    
                 ภาคเอกชน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 



  2.2  ประสานความร่วมมือกับองค์กรภาคเอกชนเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการ 
         ทุจริตในสถานศึกษา 

           3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร 

                     3.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา 

                     3.2 พัฒนาปรับปรุงและเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการบริหารงานที่โปร่งใสและเป็นธรรม 

           4. ส่งเสริมประสิทธิภาพการด าเนินงานด้านการจัดระบบการควบคุมภายในและบริหารจัดการความ 

  เสี่ยง 

                      4.1 ส่งเสรมิให้มีการจัดท ารายงานการควบคุมภายในของสถานศึกษา 

                      4.2 ส่งเสรมิสนับสนุนให้ทุกสถานศึกษามีแผนการตรวจสอบภายในที่เป็นระบบและมี 

                           ประสทิธิภาพ 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4  :  พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและปราบปรามการ 
           ทุจริตสถานศึกษา  

 

วัตถุประสงค์ 

            มุ่งพัฒนาสมรรถนะ  และขีดความสามารถให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน  ในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาให้สัมฤทธิผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ไขสภาพปัญหาการ
ทุจริตให้เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง  สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพให้สามารถร่วมมือหรือประสานการปฏิบัติกับ
องค์กรทุกภาคส่วน  

มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 

1. พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถของครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต 

1.1 ก าหนดให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ฝึกอบรมหลักสูตรด้านการป้องกันและ 

ปราบปรามการทุจริต ในสถานศึกษา  เพ่ือให้มีความเชี่ยวชาญ 

  1.2  ก าหนดให้มีหลักสูตรการศึกษา และหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพด้านการป้องกันและ 
                           ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา   

  2. สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

  2.1  ส่งเสริมให้สถานศึกษาร่วมกันสร้างมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ 

   



2.2 ก าหนดให้มีหน่วยงานหลัก เพ่ือรับผิดชอบในการติดตามประเมินผล รวมถึงการลงโทษ 

                           ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 

  3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

                    3.1  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน หลักสูตร  
          การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   

     3.2  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติ 
            หน้าที่ และแนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ต่าง ๆ  

   4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสร้างองค์ความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
สถานศึกษา  

   4.1  จัดให้มีกิจกรรมการสร้างองค์ความรู้ในเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
         สถานศึกษาแก่ ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 

4.2  ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีการแลกเปลี่ยนความรู้ และข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกัน   
      และปราบปรามการทุจริต 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.  โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม   
2.  คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีจิตส านึกในการเป็นพลเมืองดี ปฏิบัติงานตาม 
     ระเบียบวินัย และมีความซื่อสัตย์สุจริต    
3.  คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน  มีความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการ 
     ทุจริตในสถานศึกษามากยิ่งขึ้น  
4.  โรงเรียนอนุบาลศรีวิไลปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
     พอเพียง เป็นแนวทางปฏิบัติ   
5.  โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม  มีความเข้าใจและให้ความร่วมมือในกิจกรรมการป้องกันและ 
     ปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา 
6.  ส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมในสถานศึกษาได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป 

บทสรุป 

 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ประจ าปีงบประมาณ      
พ.ศ. 2562  จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
สถานศึกษา   ปฏิบัติงานในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้บรรลุตามวัตถุประสงค์    เกิด
ผลสัมฤทธิ์ตามที่คาดหวังไว้   ท าให้การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่มี



ความรับผิดชอบ  ท าให้ผู้ปกครอง   ขุมขน คณะกรรมการสถานศึกษา มีความเชื่อถือในความมีคุณธรรม  
ความมีจริยธรรม  การปฏิบัติหน้าที่โดยการค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน  และการยึด
มั่นในหลักธรรมาภิบาล   สามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของคณะครู บุคลากรทางการ
ศึกษา นักเรียน ให้ลดน้อยลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น      

 ดังนั้น  ในการด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ต้องบูรณาการและ
อาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และจะต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องให้เป็นระบบ   โดยหากมีการบูรณาการ
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอย่างจริงจังและต่อเนื่องแล้ว ก็จะส่งผลต่อการบรรลุตามผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังไว้ 
ส่วนราชการและสถานศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม  คณะครู บุคลากรทางการศึกษา 
นักเรียน มีความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษามากยิ่งขึ้น  มีจิตส านึกในการเป็น
พลเมืองดี ปฏิบัติงานตามระเบียบวินัย และมีความซื่อสัตย์สุจริต  ทุกภาคส่วนมีความเข้าใจและให้ความ
รว่มมือในกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา   ปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม 
และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางปฏิบัติ   รวมถึงส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมใน
ระดับจังหวัดและระดับประเทศให้ยั่งยืนได้  อีกด้วย 

  
 
 
 
 
 
 


