
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

ของสถานศึกษา 
  (ปงบประมาณ 2560-2564) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนบานวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) จังหวัดอุตรดิตถ 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 1 
 

 



 

 

แผนปองกันและปราบปรามการทุจริตของ  โรงเรียนบานวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) 

  (ปงบประมาณ 2560-2564) 

 

หลักการและเหตุผล  

การทุจริตและประพฤติมิชอบเปนปญหาที่มีมานาน  และย่ิงมีกระบวนการที่มีความซับซอนมากข้ึน 

ถือเปนปญหาที่เกิดข้ึนทั้งในองคการภาครัฐและเอกชน ซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงข้ึน สงผลใหเกิดวิกฤตศรัทธาตอ

สังคมไทย ปจจุบันมีการตรวจสอบและเผยแพรใหสาธารณชนไดรับทราบ ทำใหประชาชนใหความสนใจการทำงาน

ของภาครัฐมากย่ิงข้ึน  

การปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เปนวาระแหงชาติ ตามมติคณะรัฐมนตร ีเมื่อ  

วันที่ 19 ธันวาคม 2549 โดยใชช่ือวา “วาระแหงชาติดานจริยธรรม ธรรมาภิบาล การปองกันการทุจริตประพฤติ    

มิชอบในภาครัฐ” ตอมาคณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2551 เห็นชอบใหหนวยงานภาครัฐนำแนวทาง

และมาตรการตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551-2555 ไปใชเปนกรอบ 

ทิศทางการประสานความรวมมือในการดำเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริต และแปลงยุทธศาสตรไปสู         

การปฏิบัติ โดยกำหนดเพิ่มเติมไวในแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการประจำปของสวนราชการ             

ซึ่งจะกอใหเกิดประโยชนในการปฏิบัติราชการ และการบูรณาการปองกันและปราบปรามแกไขปญหาการทุจริต

คอรรัปช่ัน ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล  

ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2560-2564  นโยบายการ

บริหารจัดการที่ดี มุงเนนเสริมสรางมาตรฐานดานคุณธรรม จริยธรรม ใหแกขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ               

และพัฒนาความโปรงใสในการปฏิบัติงาน พรอมทั้งปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ

ขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ นำไปสูการปฏิบัติใหบังเกิดผลเปนรูปธรรม และเปนเครื่องมือช้ีนำการพัฒนา

หนวยงานจากทุกภาคสวน ใหเกิดการบูรณาการความรวมมือกันอยางจริงจังในการปองกันและปราบปราม              

การทุจริต โดยมีวัตถุประสงคหลัก 4 ประการ คือ  

1) สังคมไทยมีวินัย คุณธรรมและจริยธรรม  

2) เครือขายจากทุกภาคสวน มีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต  

3) ระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม กระจาย และถวงดุลอานาจอยางมีประสิทธิภาพ  

4) สังคมรูเทาทัน รวมคิดปองกันการทุจริต โดยจะมีการดำเนินการตามยุทธศาสตร 4 ประการ  

ยุทธศาสตรที ่1 : ปลูกจิตสานึก คานิยม คุณธรรม และจริยธรรม และสรางวินัยแกทุกภาคสวน  

ยุทธศาสตรที ่2 : รวมพลังแผนดินปองกันและปราบปรามการทุจริต  

ยุทธศาสตรที่ 3 : เสริมสรางความแข็งแกรงแกหนวยงานตอตานการทุจริต  

ยุทธศาสตรที ่4 : สรางบุคลากรมืออาชีพปองกันและปราบปรามการทุจริต  

 

 

 



 

 

การดำเนินการตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกัน  และปราบปรามการทุจริตในสวนราชการ  

สำนักงานคณะกรรมการการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) และสำนักงาน 

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  (สำนักงาน ป.ป.ท .) กำหนดใหสวนราชการ                  

จัดทำ แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 โดยมี

แนวทางในการดำเนินงาน คือ หากสวนราชการไดจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และมีการกำหนดแผนงาน/

โครงการ/ กิจกรรม/ตัวช้ีวัด ไวแลว และเห็นวาสามารถตอบสนองยุทธศาสตรชาติฯ ไดก็ใหนำแผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม/ตัวช้ีวัด ดังกลาว มาบรรจุไวในแผนปฏิบัติราชการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ.2560 – 2564 หากไมตอบสนองตอยุทธศาสตรชาติฯ ก็กำหนดข้ึนมาใหมและนำไปบรรจุไวในแผนปฏิบัติ

ราชการ 4 ป  ดวย  โดยกำหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ตัวช้ีวัด ใหเปนไปตามพันธกิจ และสอดคลองกับ

ยุทธศาสตรของโรงเรียน ดังน้ัน เพื่อใหการดำเนินการเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี โรงเรียนบานวังแดง                       

(สหจิตวิทยาคาร)  จึงไดจัดทำแผนปองกันและปราบปรามการทุจริต 4 ป  (พ.ศ. 2560 – 2564) ข้ึน เพื่อเปนกรอบ

ในการดำเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตของสถานศึกษา และใหสวนราชการ/หนวยงาน ใชเปนแนวทาง

ในการจัดทำแผนปฏิบัติการการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจำปตอไป  

 

วัตถุประสงค  

1. เพื่อสงเสริมใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตสานึกในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม

จริยธรรมในการดำเนินชีวิต และปฏิบัติงาน  

2. เพื่อปองกันและเฝาระวังมิใหเกิดการทุจริต การปฏิบัติและ/หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบในการ

ปฏิบัติราชการข้ึนภายในหนวยงานโดยประสานความรวมมือระหวางภาครัฐและเครือขายภาคประชาชนในการ

ติดตามตรวจสอบแจงขอมูลเบาะแสการประพฤติมิชอบ  

3. เพื่อสงเสริมใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบานวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) มีระบบ

การทำงานและการตรวจสอบที่เขมแข็งในการปองกันการทุจริต  

4. เสริมสรางศักยภาพของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ  

 

ขอมูลประกอบการจัดทำแผนปองกันและปราบปรามการทุจริต  

โรงเรียนบานวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) ไดจัดทำแผนปองกันและปราบปรามการทุจริตใหสอดคลองกับ

ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดเปนขอมูลประกอบการ

จัดทำแผน 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

ของสถานศึกษา 

 

 

 

                          ประจำป 2562 
 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนบานวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) จังหวัดอุตรดิตถ 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 1 
 

 



 

ความนำ 

หลักการและเหตุผล 

   สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กำหนดประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำ

รับรองการปฏิบัติราชการของโรงเรียนบานวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562  ตัวช้ีวัดที่ 7 

ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทจุริต  โดยพิจารณาจากผลสำเร็จของ

การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติวา

ดวยการปองกันและปราบปรามการทุจรติสถานศึกษา  และการจัดการขอรองเรยีนเรื่องการทุจริต  การปฏิบัติหรือละ

เวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของครู บุคลากรทางการศึกษา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และขอกลาวหาครู 

บุคลากรทางการศึกษา ที่ไมไดปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความรับผิดชอบตอประชาชน  ไมมีคุณธรรม  ไมมีจริยธรรม  

ไมคำนึงถึงประโยชนสวนรวมเปนที่ต้ัง และไมมีธรรมาภิบาล ตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการที่

เกี่ยวของไดกำหนดไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2562  การตรวจสอบและนำเรื่องรองเรียนเขาสูกระบวนการสอบสวน

ขอเท็จจริง การแจงตักเตือน ดำเนินคดี หรืออื่น ๆ ตามระเบียบ ขอกฎหมายที่กำหนดไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2562   

  ในการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนบานวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 น้ัน  โรงเรียนบานวังแดง(สหจิตวิทยาคาร)ไดทำการ ศึกษาและวิเคราะหขอมูลจาก

แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  และผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562  โดยกำหนดใหสถานศึกษาตองจัดทำแผนปฏิบัติ

การปองกันและปราบปรามการทุจริตในหนวยงานของตน เพื่อสนับสนุนและสอดคลองกับยุทธศาสตรวาดวยการ

ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 4 ยุทธศาสตร ดังน้ี  

   ยุทธศาสตรที่  1  เสริมสรางจิตสำนึก คานิยม ใหสถานศึกษาบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล 

   ยุทธศาสตรที่  2  บูรณาการหนวยงานทุกภาคสวน ในการปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

   ยุทธศาสตรที่  3  เสริมสรางความเขมแข็งในการปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

   ยุทธศาสตรที่  4  พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการปองกันและปราบปรามการ 

                                  ทุจริตสถานศึกษา     

วิสัยทัศน  

              สรางโอกาสทางการศึกษา มุงมั่นพฒันาจัดการศึกษาใหไดตามมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ ภายใตหลัก    

ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง  

 

 

 

 



 

พันธกิจ 

 1. ประสานความรวมมือกับองคกรตางๆ เพื่อการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานอยางทั่วถึง 

 2. เสรมิสรางความเขมแข็งของสถานศึกษา และพัฒนากระบวนการเรียนรูใหผูเรียนมีประสิทธิภาพ  

 3. พัฒนาขีดความสามารถของผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพและมุงสูมาตรฐานการศึกษา 

 4.ยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนทกุรายวิชาสูมาตรฐานสากล 

 5. พัฒนาการจัดกระบวนการเรยีนรูทีห่ลากหลาย ปลกูฝงคุณธรรม ทักษะการคิดวิเคราะห ทักษะการ

แสวงหาความรูดวยตนเอง ทักษะการดำรงชีวิต รักษความเปนไทย และทองถ่ินของตนเอง 

          6. นำหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงมาบูรณาการการจัดการเรียนการสอนและบริการชุมชน      

วัตถุประสงค 

 มีการบริหารการจัดการอยางเปนระบบ ครูมีจรรยาบรรณ และมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู  

ผูเรียนเกิดทักษะการเรียนรูดวยตนเองอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยูใน

ระดับดี สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยและอนุรักษทรัพยากรสิ่งแวดลอม สามารถดำรงตนอยูในสังคมไดอยางมคีวามสุข 

ยุทธศาสตรและมาตรการ/แนวทางดำเนินงาน  

ยุทธศาสตรท่ี 1  :  เสริมสรางจิตสำนึก คานิยม ใหสถานศึกษาบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล  

วัตถุประสงค 

  มุงสงเสริมเสรมิสรางจิตสำนึกและคานิยมใหแกสถานศึกษาบรหิารงานตามหลกัธรรมาภิบาล  โดยมีทัศนคติ 

วิสัยทัศน ในการรวมกันแกไขและรบัผิดชอบตอปญหาการทจุริตและประพฤติมิชอบสถานศึกษา  รวมทั้งการรณรงค 

เผยแพร ประชาสมัพันธ ใหทุกภาคสวนมีวินัย เคารพกฎหมาย กฎและระเบียบ ที่จะเปนกลไกในการแกไขปญหา 

การพัฒนา  ตลอดจนเปนการวางรากฐานในการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครฐัไดอยางมปีระสิทธิภาพ  

มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน 

  1.  สงเสริมการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง  

  1.1  เสริมสรางความรูความเขาใจแกครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ใหปฏิบัติงานและดำเนิน 

                           ชีวิตตามหลักปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

  1.2  ประยุกตการนำหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใหเกิดมรรคผลในทางปฏิบัติ 

  1.3  จัดใหมีหลักสูตรการเรียนรูหรือการฝกอบรมเกี่ยวกบัการใชหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง  

                            แกครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรยีน 

 

 

 



 

 

  2. สงเสริมใหครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ไดเรียนรูและปฏิบัติงานตามหนาที่ดวยหลกั 

               ธรรมาภิบาล  

  2.1  สงเสริมใหครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีความรู  ความเขาใจ  รวมทั้งมีการฝกอบรม 

                           เพื่อใหปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 

  2.2  สงเสริมใหครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ไดประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทาง 

                           คุณธรรมและจริยธรรม  

                     2.3  ควบคุม กำกับ ดูแลการปฏิบัติงาน  การประพฤติปฏิบัติตนของครู บุคลากรทางการศึกษา  

                           นักเรียน ใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 

  3. กำหนดใหมีหลักสูตรทางการศึกษาเพื่อใชเปนเครื่องมือในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

               สถานศึกษา 

  3.1  จัดใหมีหลักสูตรทางการศึกษา/หลกัสูตรการฝกอบรม ดานการปองกันและปราบปรามการ 

                            ทุจริตสถานศึกษา 

  3.2  กำหนดใหหลกัสูตรดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  เปนหลกัสูตร 

                             บังคับที่ใชฝกอบรมครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ทุกระดับ 

  3.3  สงเสริมแหลงเรียนรูทางวิชาการ  ตลอดจนขอมูลขาวสารดานการปองกันและปราบปราม 

                            การทุจริตสถานศึกษา  

 4. สงเสรมิคานิยมการยกยองและเชิดชูความดี ความซื่อสัตยสุจริต และการตอตานการทุจริต 

  4.1  สงเสริมการสรางแรงจูงใจใหครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ปฏิบัติหนาที่ราชการดวย 

                           ความซื่อสัตย  สุจริต  เสียสละเพือ่ประโยชนสวนรวม 

                     4.2 รณรงค เผยแพรประชาสัมพันธใหสงัคมมีคานิยม ยกยอง เชิดชู และเห็นคุณคาของการ 

                            ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 

  4.3  สงเสริม เชิดชู หนวยงานหรือบุคคลที่มผีลงานดีเดนดานการปองกันและปราบปรามการ 

                            ทุจริตสถานศึกษา 

  4.4  สงเสริม  สนับสนุนใหทุกภาคสวนรวมกันสรางคานิยมในการปองกันและปราบปรามการ 

                            ทุจริตสถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ยุทธศาสตรท่ี 2  :  บูรณาการหนวยงานทุกภาคสวน ในการปองกันและปราบปรามการทจุริตสถานศึกษา 

วัตถุประสงค 

          มุงประสานความรวมมอืระหวางหนวยงานสถานศึกษากับทกุภาคสวนในการปองกนัและปราบปราม

การทุจริตสถานศึกษา สงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของผูปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาในการ

ติดตาม ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติ มิชอบในสถานศึกษา   เสริมสรางและพัฒนาเครือขายผูปกครอง ชุมชน 

คณะกรรมการสถานศึกษาใหเปนกลไกในการตรวจสอบ  ถวงดุล  รวมถึงการสรางหลักประกันความปลอดภัยในการ

แจงขอมูลหรือเบาะแสในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน 

1. บูรณาการหนวยงานสถานศึกษากับองคกรทุกภาคสวนเพื่อสรางความตระหนักและปลูกจิตสำนึกการ 

เปนพลเมืองดี 

1.1 ประสานความรวมมอืทางดานขอมูลและการปฏิบัติงานระหวางหนวยงานสถานศึกษากับ 

องคกรทุกภาคสวน 

                     1.2  สงเสรมิ สนับสนุน องคกรและบุคลากรทางดานสื่อสารมวลชนใหมีความเขมแข็งและเปน 

                            อิสระในการทำหนาที่ตรวจสอบและเผยแพรขอมลูขาวสารใหสาธารณชนรบัทราบ 

                     1.3  สงเสรมิสนับสนุนใหสถานศึกษามรีะบบอินเทอรเน็ต เพือ่ทำการเผยแพรประชาสัมพันธ 

                            ในการปองกันและปราบปรามการทจุริตสถานศึกษา โดยมีเว็บบอรดเพื่อติดตอสื่อสาร 

                            ระหวางกัน 

                     1.4  เสริมสรางและพฒันาเครอืขายผูปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา 

  2. สงเสริมการมสีวนรวมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทจุริตหรือประพฤติมิชอบ  

  2.1  เสริมสรางกระบวนการเรียนรูเพื่อใหผูปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษามีความ 

                           ต่ืนตัวตอสภาพปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในสถานศึกษา  

                     2.2  สรางและพฒันาชองทางในการรับแจงขอมูลหรอืเบาะแส ใหมีความสะดวกหลากหลาย 

                           รวมทัง้สรางหลักประกันความปลอดภัยใหแกบุคคล หนวยงานหรือขอมูลน้ัน 

  2.3  สงเสริมสิทธิในการรับรูและการเขาถึงขอมลูขาวสาร 

  2.4  กำหนดมาตรการสรางแรงจงูใจใหแกผูแจงขอมลูหรือเบาะแส ใหไดรบัรางวัลตอบแทน 

  2.5  ใหองคกรหรือบุคลากรดานสื่อสารมวลชนเปนสื่อกลางในการแสวงหาความรวมมือเพื่อ 

                            ปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

 



  

           3.  พัฒนาประสทิธิภาพการบรหิารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอำนาจทางการศึกษา 

                     3.1  พัฒนาประสทิธิภาพการบริหารงบประมาณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา  

                            โดยเนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 

                     3.2  พัฒนาประสทิธิภาพการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามกลยุทธจุดเนน เพื่อพฒันา 

                           คุณภาพทางการศึกษา   

    

ยุทธศาสตรท่ี 3  :  เสริมสรางความเขมแข็งในการปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  

วัตถุประสงค 

           มุงพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ  ควบคุม  และถวงดุลการใชอำนาจใหเหมาะสมชัดเจน

และมีประสิทธิภาพ สรางกลไกความรวมมือระหวางหนวยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนใหมีศักยภาพในการปองกัน

และปราบปรามการทจุริต  สงเสรมิความรวมมือดานการปองกันและปราบปรามการทจุริตกบัหนวยงานทุกภาคสวน  

มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน 

  1. พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม พรอมทั้งสรางความโปรงใสและเปนธรรมในการ 

               บริหารงานบุคคลภายใตระบบคุณธรรม 

                     1.1  ใหสถานศึกษาที่มีพันธกิจดานการปองกันและปราบปรามการทจุริต มีโครงสรางของ 

                           หนวยงาน  อัตรากำลัง  การบริหารงานบุคคล และงบประมาณทีเ่หมาะสม สอดคลองกบั 

                           ภารกิจและความรบัผิดชอบ 

1.2 สนับสนุนใหมกีารตรวจสอบและถวงดุลการใชอำนาจระหวางหนวยงานสถานศึกษา         

ดวยกันเอง 

  1.3  ใหสถานศึกษา ควบคุม กำกับ ติดตาม ประเมินผล การใชอำนาจในการปฏิบัติงานดาน 

                           การปองกันและปราบปรามการทุจรติ  

  2 . สรางกลไกความรวมมือระหวางหนวยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนใหมีศักยภาพในการปองกันและ 

                ปราบปรามการทจุริต 

  2.1 วางแนวทางและสงเสริมบทบาทความรวมมือระหวางหนวยงานสถานศึกษากับภาคเอกชน  

                          ในการปองกันและปราบปรามการทจุริต 

  2.2  ประสานความรวมมือกับองคกรภาคเอกชนเกี่ยวกบัการปองกันและปราบปรามการทจุริต 

                            ในสถานศึกษา 

           3. พัฒนาประสิทธิภาพการบรหิารจัดการองคกร 

                     3.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบรหิารจัดการของสถานศึกษา 

                     3.2 พัฒนาปรับปรงุและเผยแพรหลกัเกณฑในการบริหารงานที่โปรงใสและเปนธรรม 



 

 

           4. สงเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานดานการจัดระบบการควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง 

                      4.1 สงเสรมิใหมีการจัดทำรายงานการควบคุมภายในของสถานศึกษา 

                      4.2 สงเสรมิสนับสนุนใหทุกสถานศึกษามแีผนการตรวจสอบภายในที่เปนระบบและม ี

                           ประสิทธิภาพ 

 

 ยุทธศาสตรท่ี 4  :  พฒันาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

                         สถานศึกษา  

วัตถุประสงค 

            มุงพัฒนาสมรรถนะ  และขีดความสามารถใหครู บคุลากรทางการศึกษา นักเรียน  ในการปองกัน

และปราบปรามการทจุริตสถานศึกษาใหสัมฤทธิผลไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อแกไขสภาพปญหาการทจุริตใหเปน

ระบบอยางตอเน่ือง  สรางมาตรฐานทางวิชาชีพใหสามารถรวมมือหรือประสานการปฏิบัติกบัองคกรทุกภาคสวน  

มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน 

1. พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถของครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการปองกันและ 

ปราบปรามการทุจริต 

1.1 กำหนดใหครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ฝกอบรมหลกัสูตรดานการปองกันและ 

ปราบปรามการทุจริต ในสถานศึกษา  เพือ่ใหมีความเช่ียวชาญ 

  1.2  กำหนดใหมีหลักสูตรการศึกษา และหลักสูตรการฝกอบรมวิชาชีพดานการปองกันและ 

                           ปราบปรามการทจุริตสถานศึกษา   

  2. สรางมาตรฐานทางวิชาชีพดานการปองกันและปราบปรามการทจุริตสถานศึกษา 

  2.1  สงเสริมใหสถานศึกษารวมกันสรางมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ 

  2.2 กำหนดใหมหีนวยงานหลัก เพื่อรับผิดชอบในการติดตามประเมินผล รวมถึงการลงโทษ 

                           ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 

  3. สงเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรตามหลกัเกณฑและวิธีการบรหิารกิจการบานเมืองที่ดี 

                    3.1  สงเสริมและสนับสนุนใหมีการฝกอบรมครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน หลักสูตรการ 

                           บริหารกิจการบานเมืองที่ดี   

     3.2  สงเสริมและสนับสนุนใหมีการฝกอบรมหลักสูตรคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติหนาที่  

                            และแนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ตาง ๆ  

 

 



 

 

   4. สงเสริมและสนับสนุนใหมกีารสรางองคความรูเรื่องการปองกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา  

   4.1  จัดใหมีกิจกรรมการสรางองคความรูในเรื่องการปองกันและปราบปรามการทจุริตสถานศึกษา 

                           แก ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรยีน 

4.2  สงเสริมใหหนวยงานภาครัฐมีการแลกเปลี่ยนความรู และขอมลูขาวสารดานการปองกันและ 

      ปราบปรามการทจุริต 

ผลท่ีคาดวาจะไดรบั 

1.  โรงเรียนบานวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) ปฏิบัติหนาที่ดวยความโปรงใสและเปนธรรม   

2.  คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีจิตสำนึกในการเปนพลเมืองดี ปฏิบัติงานตามระเบียบวินัย  

และมีความซื่อสัตยสุจริต    

3.  คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน  มีความรูเรื่องการปองกันและปราบปรามการ 

ทุจริตในสถานศึกษามากย่ิงข้ึน  

4.  โรงเรียนบานวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) ปฏิบัติงานตามหลกัคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลกัปรัชญา 

เศรษฐกจิพอเพียง เปนแนวทางปฏิบัติ   

5.  โรงเรียนบานวังแดง(สหจิตวิทยาคาร)  มีความเขาใจและใหความรวมมือในกจิกรรมการปองกันและ 

ปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา 

6.  สงผลตอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกจิและสังคมในสถานศึกษาไดอยางมั่นคงและย่ังยืนตลอดไป 

บทสรุป 

 แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนบานวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2562  จัดทำข้ึนเพื่อใชเปนแนวทางในการดำเนินงานในดานการปองกนัและปราบปรามการทุจริต

ของสถานศึกษา  ปฏิบัติงานในดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตใหบรรลุตามวัตถุประสงค   เกิดผลสัมฤทธ์ิ

ตามที่คาดหวังไว  ทำใหการปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาที่ของขาราชการเปนไปในลักษณะที่มีความรับผิดชอบ  

ทำใหผูปกครอง  ขุมขน คณะกรรมการสถานศึกษา มีความเช่ือถือในความมีคุณธรรม  ความมีจริยธรรม  การปฏิบัติ

หนาที่โดยการคำนึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน  และการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล  สามารถ

แกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ใหลดนอยลงไดอยางมี

ประสิทธิภาพ และบังเกิดผลอยางเปนรูปธรรมมากย่ิงข้ึน      

 

 

 



 

 ดังน้ัน  ในการดำเนินงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ตองบูรณาการและอาศัย

ความรวมมือจากทุกภาคสวน และจะตองปฏิบัติอยางตอเน่ืองใหเปนระบบ โดยหากมีการบูรณาการความรวมมือจาก

ทุกภาคสวนอยางจริงจังและตอเน่ืองแลว ก็จะสงผลตอการบรรลุตามผลสัมฤทธ์ิที่คาดหวังไว สวนราชการและ

สถานศึกษา ปฏิบัติหนาที่ดวยความโปรงใสและเปนธรรม  คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีความรูเรื่อง

การปองกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษามากย่ิงข้ึน  มีจิตสำนึกในการเปนพลเมืองดี ปฏิบัติงานตาม

ระเบียบวินัย และมีความซื่อสัตยสุจริต  ทุกภาคสวนมีความเขาใจและใหความรวมมือในกิจกรรมการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  ปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เปนแนวทางปฏิบัติ   รวมถึงสงผลตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับจังหวัดและระดับประเทศใหย่ังยืนได  

อีกดวย 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การติดตามผลความกาวหนาตามแผนปฏิบัติการการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

ประจำปงบประมาณ 2562   โรงเรียนบานวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) 

แนวทางการตรวจติดตามผลความกาวหนาการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการปองกันและ ปราบปรามการ

ทุจริตภาครัฐ ประจำปงบประมาณ 2562 ดำเนินการดังน้ี  

ติดตามผลความกาวหนางาน/โครงการ และงบประมาณประจำปงบประมาณ 2562 โดยกำหนดกิจกรรม

และแผนผัง (Gantt Chart) การติดตามผลความกาวหนาในหวงระยะเวลาการในการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติ

การฯ ดังน้ี 

 

ที่ กิจกรรม 
ระยะเวลา (เดือน) 

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

1 จัดประชุมเจาหนาทีผู่รับผิดชอบ 

และการจดัทำแผนปฏิบัติการฯ 

ประจำป 2562 ทบทวน/วิเคราะห

ความเสี่ยงตาง ๆ  

           

2 จัดทำแผนปฏิบัติการฯ ประจำป 

2562  เสนอคณะกรรมการ

สถานศึกษา ผูอำนวยการโรงเรียน

ใหความเห็นชอบ และจัดสง

แผนปฏิบัติการฯใหผูอำนวยการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 1  

           

3 สำรวจความคิดเห็นของผูมสีวนได

สวนเสีย  

           

4 ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ  

 

           

5 เสนอสรปุผลการดำเนินงานตอ

ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ 

เขต 1 เพื่อขอความเห็นชอบ  

           

6 จัดทำเอกสารรายงานสรุปผลการ

ดำเนินการรายงานสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

อุตรดิตถ เขต 1 รับทราบตอไป  

           

 

 


