
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม 

ประจำปีงบประมาณ  2563 

หลักการและเหตุผล 

การจดัท าแผนปฏิบตัิการป้องกนัและปราบปรามการทจุริต  โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม  ประจ าปีงบประมาณ 2563  

นัน้ ได้ท าการศกึษาและวเิคราะห์ข้อมลูจากแผนปฏิบตัิการป้องกนัและปราบปรามการทจุริตสถานศกึษา  โดยก าหนดให้ 

สถานศกึษาต้องจดัท าแผนปฏิบตัิการป้องกนัและปราบปรามการทจุริตในหนว่ยงานของตน  เพื่อสนบัสนนุและให้สอดคล้องกบั

ยทุธศาสตร์ว่าด้วยการปราบปรามการทจุริตสถานศกึษา 4 ยทุธศาสตร์  ดงันี ้                                                   ยทุธศาสตร์ที่ 1 

เสริมสร้างจติส านึก  คา่นิยม  ให้สถานศกึษาบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล                             ยทุธศาสตร์ที่ 2 บรูณาการ

หน่วยงานทกุภาคส่วน  ในการป้องกนัและปราบปรามการทจุริตสถานศกึษา                        ยทุธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความ

เข้มแขง็ในการป้องกนัและปราบปรามการทจุริตในสถานศกึษา                                     ยทุธศาสตร์ที่ 4 พฒันาศกัยภาพครู  

บคุลากรทางการศกึษา  นกัเรียน  ในการป้องกนัและปราบปรามการทจุริตในสถานศกึษา                                                                                                                                                                 

วิสัยทัศน์                                                                                                                                  

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม  เป็นสถานศกึษาทีม่ีคณุภาพพฒันาผู้เรียนให้เป็นคนดี  มีความรู้  มีทกัษะชวีิต  ด้วยการบริหารจัดการ

อย่างเป็นระบบ  มุ่งสู่ท้องถิ่นและสังคมโลกอย่างเข้มแข็ง 

พันธกิจ 

1. พฒันาผู้ เรียนให้มคีณุภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา  เข้าสู่ประชาคมโลก  โดยการเน้นปลูกฝัง

คุณธรรม จริยธรรม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

2. พัฒนาระบบการบริหาร จัดการองค์กรให้ได้มาตรฐานและครอบคลุม 

3. ส่งเสริม สนับสนุน  การนำเสื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนการ

สอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4. ส่งเสริม และอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

5. ส่งเสริม สนับสนุน  ให้ครูและบุคลาการทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสู่ความเป็นครูมืออาชีพ 

6. พัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมให้เอ้ือต่อการจัดการศึกษา 

7. ส่งเสริม สนับสนุน  ความสัมพันธ์อันดีระหว่าง โรงเรียนกับชุมชน ให้มีการร่วมในการจัดการศึกษา 

 

 



เป้าประสงค์    

1. ผู้เรียนเป็นพลเมืองดี  มีคุณภาพในสังคม 

2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 

3. ผู้เรียนสามารถเข้าแข่งขันทางวิชาการทุกระดับชั้น 

4. ผู้เรียนมีความภูมิใจในความเป็นไทย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างจิตสำนึก  ค่านิยม  ให้สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล                                           

  วัตถุประสงค ์  

               มุ่งส่งเสริมเสริม  เสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้แก่สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  โดยมี

ทัศนคต ิ วิสัยทัศน์  ในการร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ  รวมทั้งการรณรงค์  

เผยแพร่  ประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วน  มีวินัย  เคารพกฎหมาย  ที่จะเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหาการพัฒนา  

ตลอดจนเป็นการวางรากฐานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

มาตรการแนวทางดำเนินงาน                                                                                                                                                                   

1. ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1.1 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ครู  บุคลากรทางการศึกษา  นักเรียน  ให้ปฏิบัติงานและดำเนินชีวิต   

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                                                                                                                                       

1.2 ประยุกต์การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ                                                                                     

1.3 จัดให้มีหลักสูตรการเรียนรู้หรือการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่ครูบุคลากร  

ทางการศึกษานักเรียน                                                                                                                                                                      

2. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับได้เรียนรู้และปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยหลักธรรมาภิบาล                                            

2.1 ส่งเสริมให้ครู  บุคลากรทางการศึกษา  นักเรียน  มีความรู้ความเข้าใจรวมทั้งมีการฝึกอบรมเพ่ือให้ 

      ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล                                                                                                                                                                           

2.2 ส่งเสริมให้ครู  บุคลากรทางการศึกษา  นักเรียน  ได้ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางคุณธรรมและ 

     จริยธรรม                        

2.3 ควบคุม  กำกับ  ดูแลการปฏิบัติงาน  การประพฤติปฏิบัติตนของครู  บุคลากรทางการศึกษา  นักเรียนให้  

     เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม        

         3 กำหนดให้มีหลักสูตรทางการศึกษา  เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน

สถานศึกษา               



            3.1จัดให้มีหลักสูตรทางการศึกษา  หลักสูตรการฝึกอบรม  ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน

สถานศึกษา              

            3.2 กำหนดให้หลักสูตรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  เป็นหลักสูตรบังคับท่ีใช้ฝึกอบรม

คร ู บุคลากรทางการศึกษา  นักเรียนทุกระดับ                                                                                                                                               

            3.3 ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการ  ตลอดจนข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน

สถานศึกษา                                                                                                                                                                                      

         4 ส่งเสริมค่านิยม การยกย่องและเชิดชู ความดี ความซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านทุจริต                                                             

             4.1 ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ครู  บุคลากรทางการศึกษา  นักเรียน  ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ

ซื่อสัตย์  สุจริตเสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม                                                                                                                                                          

             4.2 รณรงค ์เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้สังคม มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู  และเห็นคุณค่าของ  การประพฤติ

ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม                                                                                                                                               

             4.3 ส่งเสริม เชิดช ูหน่วยงานหรือบุคคล  ที่มีผลงานดีเด่น  ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน

สถานศึกษา                        

             4.4 ส่งเสริม สนับสนุน ให้ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างค่านิยมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน

สถานศึกษา                        

ยุทธศาสตร์ที ่2  บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน  ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา 

 

วัตถุประสงค์   

           มุ่งประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับทุกภาคส่วน  ในการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตในสถานศึกษา  ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง  ชุมชน  คณะกรรมการสถานศึกษาในการ

ติดตาม  ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในสถานศึกษา  เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครอง  ชุมชน

คณะกรรมการสถานศึกษา  ให้เป็นกลไกในการตรวจสอบ  ถ่วงดุล  รวมถึงการสร้างหลักประกันความปลอดภัยใน

การแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 

 

 

 

 



มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน                                                                                                                                         

1 บูรณาการหน่วยงานสถานศึกษากับองค์กรทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความตระหนักและปลูกจิตสำนึกการเป็นพลเมืองดี             

        1.1 ประสานความร่วมมือทางด้านข้อมูล  และการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานสถานศึกษา  กับองค์กรทุก

ภาคส่วน                                   

        1.2 ส่งเสริม  สนับสนนุ  องค์กรและบุคลากรทางด้านสื่อมวลชน  ให้มีความเข้มแข็งและเป็นอิสระในการทำ

หน้าที่ตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้สาธารณะชนรับทราบ                                                                                                                                

         1.3 ส่งเสริม สนับสนนุ ให้สถานศึกษา มีระบบอินเตอร์เน็ตเพ่ือทำการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา  โดยให้มีเว็บบอร์ดเพ่ือติดต่อสื่อสารระหว่างกัน                                                                                     

        1.4 เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่าย  ผู้ปกครอง  ชุมชน  และคณะกรรมการสถานศึกษา                                                                  

2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง  ชุมชน  และคณะกรรมการสถานศึกษา  ในการติดตาม  ตรวจสอบการทุจริต 

หรือประพฤติมิชอบ                                                                                                                                                              

        2.1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้  เพ่ือให้ผู้ปกครอง  ชุมชน  และคณะกรรมการสถานศึกษามีความตื่นตัวต่อ

สภาพปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในสถานศึกษา                                                                                                                             

        2.2 สร้างและพัฒนาช่องทางในการรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส  ให้มีความสะดวกหลากหลาย  รวมทั้งสร้าง

หลักประกันความปลอดภัยให้แก่บุคคลหน่วยงานหรือข้อมูลนั้น                                                                                                                         

        2.3 ส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร                                                                                                              

        2.4 กำหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้แจ้งข้อมูลหรือเบาะแสให้ได้รับรางวัลตอบแทน                                                              

        2.5 ให้องค์กรหรือบุคลากรด้านสื่อสารมวลชนเป็นสื่อกลางในการแสวงหาความร่วมมือเพ่ือป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา 

 

วัตถุประสงค์   

          มุ่งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ  ควบคุม  และถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสมชัดเจนและมี

ประสิทธิภาพสร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกันและ

ปราบปราม  การทุจริต  ส่งเสริมความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับหน่วยงานทุกภาคส่วน 

 

 



มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน                                                                                                                                                                 

1. พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ  ควบคุม  พร้อมทั้งสร้างความโปร่งใสและเป็นธรรมในการบริหารงาน

บุคคลภายใต้ระบบคุณธรรม                                                                                                                                                                          

      1.1 ให้สถานศึกษาที่มีพันธกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  มีโครงสร้างของหน่วยงาน  อัตรากำลัง  

การบริหารงานบุคคล  และงบประมาณท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจและความรับผิดชอบ                                                             

      1.2 สนับสนุนให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจระหว่างสถานศึกษาด้วยกันเอง                                                                               

      1.3 ให้สถานศึกษาควบคุม  กำกับ  ติดตาม  ประเมินผลการใช้อำนาจในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต                                                                                                                                                                                                         

2. สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกันและปราบปราม

การทุจริต                                                                                                                                                                                     

      2.1 วางแนวทางและส่งเสริมบทบาทความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชน  ในการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริต                                                                                                                                                             

      2.2 ประสานความร่วมมือกับองค์กรภาคเอกชนเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา                                  

3 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา                                                     

      3.1 สนับสนุนให้หน่วยงานสถานศึกษาดำเนินการจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้  หรืออุปกรณ์ท่ีมีความทันสมัยมาใช้

ในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต                                                                                                                             

      3.2 สนับสนุนให้มีการศึกษา  ค้นคว้า  และวิจัยงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา                                      

      3.3 ให้มีการวางระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา  ของแต่ละ

หน่วยงานเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการดำเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต                                                                                       

4. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร                                                                                                                               

      4.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา                                                                                                           

      4.2 พัฒนาปรับปรุงและเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการบริหารงานที่โปร่งใสและเป็นธรรม              

5. ส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงาน  ด้านการจัดการระบบ  การควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง                                              

     5.1 ส่งเสริมให้มีการจัดทำรายงานควบคุมภายในของสถานศึกษา                                                                                                         

     5.2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้ทุกสถานศึกษามีแผนการตรวจสอบภายในที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

 

 



ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพครู  บุคลากรทางการศึกษา  นักเรียน  ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน

สถานศึกษา 

วัตถุประสงค์   มุ่งพัฒนาสมรรถนะ  และขีดความสามารถให้ครู  บุคลากรทางการศึกษา  นักเรียน  ในการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาให้สัมฤทธิ์ผลได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือแก้ไขสภาพปัญหาการทุจริตให้เป็น

ระบบอย่างต่อเนื่อง  สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพให้สามารถร่วมมือหรือประสานการปฏิบัติกับองค์กรทุกภาคส่วน 

มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน                                           

1. พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถของครู  บุคลากรทางการศึกษา  นักเรียน  ในการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริต  

          1.1 กำหนดให้ครู  บุคลากรทางการศึกษา  นักเรียน  ฝึกอบรมหลักสูตรด้านการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตภาครัฐเพื่อให้มีความเชี่ยวชาญ                                                                                                                                                            

          1.2 กำหนดให้มีหลักสูตรการศึกษาและหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพด้านการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตสถานศึกษา                                                                                                                                                                             

          1.3 ส่งเสริมให้หน่วยงานสถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต 

 2. สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา                                                             

           2.1 ส่งเสริมให้หน่วยงานสถานศึกษาร่วมกันสร้างมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ                                                                       

            2.2 กำหนดให้มีหน่วยงานหลัก  เพ่ือรับผิดชอบในการติดตาม  ประเมินผล รวมถึงการลงโทษครู  บุคลากร

ทางการศึกษานักเรียน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ                                                                                                                                                    

1. โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม  ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส                                                                                                                                 

2. คณะคร ู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน  มีจิตสำนึกในการปฏิบัติงานตามระเบียบ วินัย มีความซื่อสัตย์  สุจริต                                

3. คณะคร ู บุคลากรทางการศึกษา  นักเรียนปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรมจริยธรรมและยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงเป็นแนวทางปฏิบัติ                                                                                                                                                                

4. คณะคร ู บุคลากรทางการศึกษา  นักเรียน  มีความเข้าใจและให้ความร่วมมือในกิจกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา                                                                                                                                                                

5. โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม  ปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรมจริยธรรมและยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็น

แนวทางปฏิบัติ 



บทสรุป 

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   

จัดทำขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสถานศึกษา  ในด้านการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้บรรลุตามวัตถุประสงค์  เกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่คาดหวังไว้  ทำให้การปฏิบัติ

ราชการตามอำนาจหน้าที่ของราชการเป็นไปในลักษณะที่มีความรับผิดชอบ  ทำให้ผู้ปกครอง  ชุมชน  กรรมการ

สถานศึกษา  มีความเชื่อถือในความมีคุณธรรม จริยธรรม  การปฏิบัติหน้าที่โดยการคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม

มากกว่าประโยชน์ส่วนตน  และการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล  สามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ของคณะครู  บุคลากรทางการศึกษา  นักเรียน  ให้ลดน้อยลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และบังเกิดผลอย่างเป็น

รูปธรรมมากยิ่งขึ้น 

ดังนั้น ในการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา  ต้องบูรณาการและอาศัย

ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน  และจะต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ  โดยหากมีการบูรณาการความร่วมมือจาก

ทุกภาคส่วนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง  ก็จะส่งผลต่อการบรรลุตามผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังไว้ส่วนราชการและสถานศึกษา  

ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม  ครูบุคลากรทางการศึกษา  นักเรียน  มีจิตสำนึกในการเป็นพลเมืองดี  

มีระเบียบวินัย  และมีความซื่อสัตย์สุจริต 

 


