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ค าน า 

                   หลงัจากท่ีประชุมใหญ่สมชัชาสหประชาชาติ (UN) มีมติเห็นชอบอนุสัญญาสหประชาชาติวา่ดว้ย 

การต่อตา้นการทุจริต ค.ศ. ๒๐๐๓ (UNCAC) อยา่งเป็นเอกฉนัทเ์ม่ือวนัท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๖ โดยมีประเทศ

ภาคีสมาชิก UN ๑๙๑ ประเทศ รวมทั้งไทยไดเ้ขา้ร่วมลงนามในอนุสัญญาฯ ระหว่างวนัท่ี ๙ – ๑๑ ธันวาคม 

๒๕๔๖ณ ประเทศ เม็กซิโก ประกาศให้วนัท่ี ๙ ธันวาคม ของทุกปีเป็นวนัต่อต้านคอร์รัปชันสากล 

(InternationalAntiCorruption Day) ส าหรับประเทศไทยรัฐบาลไทย ร่วมกบัส านกังานคณะกรรมการป้องกนั

และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านกังาน ป.ป.ช.) ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการ

ทุจริตในภาครัฐ(ส านักงาน ป.ป.ท.) องค์กรต่อตา้นคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาค

รัฐวสิาหกิจ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ก าหนดจดังานวนัต่อตา้นคอร์รัปชนัสากล (ประเทศไทย) วนัท่ี 

๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ พร้อมกนัทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค นับเป็นมิติใหม่ในการสร้างเจตจ านงทาง

การเมืองท่ีรัฐบาลให้ความส าคญัในการแกไ้ขปัญหาการทุจริตเป็นวาระเร่งด่วนและให้เป็นวาระแห่งชาติ 

ตามแนวทางการขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์ชาติวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต ระยะ ท่ี ๓ อยา่งเป็น

รูปธรรมและต่อเน่ืองโรงเรียนวดัธรรมศาลา(หลวงพ่อนอ้ยอุปถมัภ)์ ตระหนกัและเห็นความส าคญัของการ

ต่อตา้นการทุจริตทุกรูปแบบ จึงไดจ้ดัท าแผนปฏิบติัการป้องกนัการทุจริต เพื่อการด าเนินภายใตเ้จตนารมณ์มี

ความซ่ือสัตยสุ์จริต โปร่งใส ต่อไป 

 

โรงเรียนวดัธรรมศาลา(หลวงพอ่นอ้ยอุปถมัภ)์ 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์)  

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔ 

หลักการและเหตุผล 

         การทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นปัญหาท่ีมีมานาน และยิ่งมีกระบวนการท่ีมีความซบัซอ้นมากข้ึนถือ
เป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนทั้งในองค์การภาครัฐและเอกชน ซ่ึงนับวนัจะทวีความรุนแรงข้ึน ส่งผลให้เกิดวิกฤต
ศรัทธาต่อสังคมไทย ปัจจุบนัมีการตรวจสอบและเผยแพร่ให้สาธารณะชนไดรั้บทราบ ท าให้ประชาชนให้
ความสนใจการท างานของภาครัฐมากยิ่งข้ึน การป้องกนัและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เป็นวาระ
แห่งชาติตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี ๑๙ ธนัวาคม ๒๕๔๙ โดยใชช่ื้อวา่ “วาระแห่งชาติดา้นจริยธรรม ธรร
มาภิบาล การป้องกนัการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐ” ต่อมาคณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวนัท่ี ๖ พฤษภาคม 
๒๕๕๑เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐน าแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าดว้ยการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๕ ไปใช้เป็นกรอบทิศทางการประสานความร่วมมือในการ
ด าเนินการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต และแปลงยทุธศาสตร์ไปสู่การปฏิบติัโดยก าหนดเพิ่มเติมไวใ้น
แผนปฏิบติัราชการ ๔ ปีและแผนปฏิบติัราชการประจ าปีของส่วนราชการซ่ึงจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการ
ปฏิบติัราชการ และการบูรณาการป้องกนัและปราบปรามแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น ตอบสนอง
นโยบายของรัฐบาล 

      ยทุธศาสตร์ชาติวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ นโยบายการบริหาร
จดัการท่ีดีมุ่งเน้นเสริมสร้างมาตรฐานดา้นคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ขา้ราชการและเจา้หน้าท่ีของรัฐ และ
พฒันาความโปร่งใสในการปฏิบติังาน พร้อมทั้งป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ขา้ราชการและเจา้หน้าท่ีของรัฐ น าไปสู่การปฏิบติัให้บงัเกิดผลเป็นรูปธรรม และเป็นเคร่ืองมือช้ีน าการ
พฒันาหน่วยงานจากทุกภาคส่วน ให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือกนัอย่างจริงจงัในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต โดยมี 

วตัถุประสงคห์ลกั ๔ ประการ คือ 

๑) สังคมไทยมีวนิยั คุณธรรมและจริยธรรม 

๒) เครือข่ายจากทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 

๓) ระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม กระจาย และถ่วงดุลอานาจอยา่งมีประสิทธิภาพ 

๔) สังคมรู้เท่าทนั ร่วมคิดป้องกนัการทุจริต โดยจะมีการด าเนินการตามยทุธศาสตร์๔ ประการ 

       การจดัท าแผนปฏิบติัการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตในโรงเรียนวดัธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อย
อุปถัมภ์) ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๓ นั้นได้ท าการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากแผนปฏิบติัการ
ป้องกนัและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ท่ีก าหนดใหส้ถานศึกษาตอ้งจดัท าแผนปฏิบติัการป้องกนัและ



 
 

ปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานของตน เพื่อสนับสนุนและให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการ
ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา๔ ยทุธศาสตร์ ดงัน้ี 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ เสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยม ใหส้ถานศึกษาบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต สถานศึกษา 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ เสริมสร้างความเขม้แขง็ในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ พฒันาศกัยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นกัเรียน ในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 

สถานศึกษา 

     การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตในส่วนราชการ

ส านกังานคณะกรรมการการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านกังาน ป.ป.ช.) และส านกังาน

คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านกังาน ป.ป.ท.) ก าหนดใหส่้วนราชการจดัท า

แผนปฏิบติัการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒ โดยมี

แนวทางในการด าเนินงาน คือ หากส่วนราชการไดจ้ดัท าแผนปฏิบติัราชการ ๔ ปีและมีการก าหนดแผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม/ตวัช้ีวดั ไวแ้ล้ว และเห็นว่าสามารถตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติฯ ได้ก็ให้น าแผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม/ตวัช้ีวดัดงักล่าว มาบรรจุไวใ้นแผนปฏิบติัราชการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ หากไม่ตอบสนองต่อยทุธศาสตร์ชาติฯ ก็ก าหนดข้ึนมาใหม่และ

น าไปบรรจุไวใ้นแผนปฏิบติัราชการ ๓ ปีดว้ย โดยก าหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ตวัช้ีวดั ให้เป็นไป

ตามพนัธกิจ และสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ของโรงเรียน 

            ดงันั้นเพื่อให้การด าเนินการเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี โรงเรียนวดัธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อย

อุปถมัภ)์ จึงไดจ้ดัท าแผนป้องกนัและปราบปรามการทุจริต ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒–๒๕๖๔) ข้ึน เพื่อเป็นกรอบ

ในการด าเนินการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตของสถานศึกษา 

วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อส่งเสริมและพฒันาการบริหารงานของส่วนราชการภายในสถานศึกษาใหมี้ความโปร่งใส และเป็นธรรม 

๒. เพื่อส่งเสริมใหค้รู บุคลากรทางการศึกษา นกัเรียน ปฏิบติังานดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริต และรับผิดชอบ 

ต่อประชาชน 

๓. เพื่อส่งเสริมใหส้ถานศึกษา ปฏิบติัตามหลกัคุณธรรม จริยธรรม และน าหลกัปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง 

มาใชใ้นการปฏิบติั 

๔. เพื่อเสริมสร้างความเขม้แขง็และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 



 
 

วิสัยทัศน์ 

     ภายในปี ๒๕๖๔ โรงเรียนวดัธรรมศาลา(หลวงพ่อนอ้ยอุปถมัภ)์ เป็นโรงเรียนคุณภาพท่ีมุ่งพฒันาผูเ้รียน

ให้มีความรู้คู่คุณธรรมนอ้มน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพฒันาทกัษะอาชีพ และทกัษะท่ีจ าเป็นใน

ศตวรรษท่ี ๒๑ บริหารจดัการดว้ยระบบคุณภาพแบบมีส่วนร่วมโดยยึดหลกัธรรมาภิบาล ครูและบุคลากร

ร่วมมือพฒันาวชิาชีพเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

พันธกิจ 

๑. พฒันาผูเ้รียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษามีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีสมบูรณ์มีคุณธรรม

จริยธรรม นอ้มน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การด ารงชีวติรักความเป็นไทย และรับผดิชอบต่อสังคม 

๒. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้ ความสามารถมีคุณภาพตาม

มาตรฐานวชิาชีพ 

๓. พฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา เพื่อสนองต่อความแตกต่างระหวา่งบุคคล ใหผู้เ้รียนมีความรู้มีทกัษะวชิาการ 

วชิาชีพ และทกัษะชีวติ ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๔. พฒันาส่ือเทคโนโลยแีละนวตักรรมทางการศึกษา เพื่อพฒันาคุณภาพทางการศึกษา 

๕. จดักระบวนการการเรียนการสอน การวดัและประเมินผลท่ีหลากหลายอยา่งมีคุณภาพ เอ้ือต่อการพฒันา 

ผูเ้รียนอยา่งรอบดา้น 

๖. พฒันาการบริหารจดัการศึกษาอยา่งมีระบบตามหลกัธรรมาภิบาล 

๗. พฒันาสถานศึกษาใหเ้ป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้และมีสภาพแวดลอ้มท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีคุณภาพ 

๘. ประสานภาคีเครือข่ายร่วมพฒันาคุณภาพการศึกษาในการบริหารจดัการศึกษาระหวา่งโรงเรียนผูป้กครอง 

ชุมชน ภาคเอกชน และองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง 

เป้าหมาย 

๑. ผูเ้รียนเป็นผูมี้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข มีความรู้ ความสามารถตาม

มาตรฐาน มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผดิชอบ ต่อตนเองและสังคม บนพื้นฐานความเป็นไทย นอ้มน า 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การด ารงชีวติ 

๒. ครู และบุคลากรทางการศึกษาไดรั้บการพฒันาศกัยภาพตามมาตรฐานวชิาชีพ และสามารถจดัการเรียน 

การสอนอยา่งมีคุณภาพ 

๓. โรงเรียนมีหลกัสูตรสถานศึกษาท่ีส่งเสริมความเป็นเลิศดา้นวชิาการ วชิาชีพ และทกัษะชีวติ ตามหลกั 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตอบสนองความถนดัและความตอ้งการของผูเ้รียน ชุมชน และสังคม 

๔. โรงเรียนพฒันาส่ือเทคโนโลยีและนวตักรรมทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมและสนบัสนุนให้ครูและนกัเรียน

ใชใ้นการจดัการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 



 
 

๕. โรงเรียนมีการจดักระบวนการเรียนการสอน กิจกรรมการเรียนรู้ การวดัและประเมินผลท่ีมีคุณภาพท่ีเอ้ือ

ต่อการพฒันานกัเรียนอยา่งรอบดา้น 

๖. โรงเรียนมีการบริหารจดัการศึกษาอยา่งมีระบบตามหลกัธรรมาภิบาล 

๗. โรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ มีสภาพแวดลอ้มท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีคุณภาพ 

๘. ชุมชน ผูป้กครอง และภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนบัสนุนการจดัการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ : เสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยม ใหส้ถานศึกษาบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล 

             วัตถุประสงค์ 

              มุ่งส่งเสริม เสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยมใหแ้ก่สถานศึกษา บริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล โดย

มีทศันคติวิสัยทศัน์ ในการร่วมกนัแกไ้ขและรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมทั้งการ

รณรงค ์เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ ให้ทุกภาคส่วนมีวินยั เคารพกฎหมายท่ีจะเป็นกลไกในการแกไ้ขปัญหาการ

พฒันา ตลอดจนเป็นการวางรากฐานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษาได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

            มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 

๑. ส่งเสริมการปฏิบติังานและการด าเนินชีวติตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๑.๑ เสริมสร้างความรู้ ความเขา้ใจแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา นกัเรียน ใหป้ฏิบติังานและด าเนินชีวิตตาม

หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๑.๒ ประยกุตก์ารน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้หเ้กิดมรรคผลในทางปฏิบติั 

๑.๓ จดัใหมี้หลกัสูตรการเรียนหรือการฝึกอบรมเก่ียวกบัการใชห้ลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่ครูบุคลากร

ทางการศึกษา และนกัเรียน 

๒. ส่งเสริมใหเ้จา้หนา้ท่ีของรัฐทุกระดบัไดเ้รียนรู้และปฏิบติังานตามหนา้ท่ีดว้ยหลกัธรรมาภิบาล 

๒.๑ ส่งเสริมใหค้รู บุคลากรทางการศึกษา นกัเรียน มีความรู้ ความเขา้ใจ รวมทั้งมีการฝึกอบรมเพื่อ

ปฏิบติังานตามหลกัธรรมาภิบาล 

๒.๒ ส่งเสริมใหค้รู บุคลากรทางการศึกษา นกัเรียน ไดป้ระพฤติปฏิบติัตนตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจ

ริยธรม 

๒.๓ ควบคุม ก ากบั ดูแลการปฏิบติังาน การประพฤติปฏิบติัตนของครู บุคลากรทางการศึกษา นกัเรียน ให้

เป็นไปตามหลกัธรรมภิบาล และมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 

๓.ก าหนดให้มีหลักสูตรทางการศึกษา เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

สถานศึกษา 
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๓.๑ จดัให้มีหลักสูตรทางการศึกษา/หลกัสูตรการฝึกอบรม ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

สถานศึกษา 

๓.๒ ก าหนดใหห้ลกัสูตรดา้นการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ เป็นหลกัสูตรบงัคบัท่ีใชฝึ้กอบรม

ครู บุคลากรทางการศึกษา นกัเรียนทุกระดบั 

๓.๓ ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการ ตลอดจนขอ้มูลข่าวสารดา้นการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต

สถานศึกษา 

๔. ส่งเสริมค่านิยมการยกยอ่งและเชิดชูความดีความซ่ือสัตยสุ์จริต และการต่อตา้นการทุจริต 

๔.๑ ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ปฏิบติัหน่วยท่ีราชการด้วยความ

ซ่ือสัตยสุ์จริต เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 

๔.๒ รณรงค ์เผยแพร่ ประชาสัมพนัธ์ ใหส้ังคมมีค่านิยม ยกยอ่ง เชิดชูและเห็นค่าของการประพฤติปฏิบติัตน

ตามหลกัคุณธรรมและจริยธรรม 

๔.๓ ส่งเสริม เชิดชู หน่วยงานหรือบุคคลท่ีมีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

สถานศึกษา 

๔.๔ ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างค่านิยมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

สถานศึกษา 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ : บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

            วัตถุประสงค์ 

            มุ่งประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับทุกภาคส่วนในการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของผูป้กครอง ชุมชน คณะกรรมการ

สถานศึกษาในการติดตาม ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในสถานศึกษา เสริมสร้างและพฒันา

เครือข่ายผูป้กครองชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาใหเ้ป็นกลไกในการตรวจสอบ ถ่วงดุล รวมถึงการสร้าง

หลกัประกนัความปลอดภยัในการแจง้ขอ้มูลหรือเบาะแสในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 

          มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 

๑. บูรณาการหน่วยงานสถานศึกษากบัองคก์รทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความตระหนกัและปลูกจิตส านึกการเป็น

พลเมืองดี 

๑.๑ ประสานความร่วมมือทางดา้นขอ้มูลและปฏิบติังานระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากบัองค์กรทุกภาค

ส่วน 
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๑.๒ ส่งเสริม สนบัสนุน องคก์รและบุคลากรทางดา้นส่ือสารมวลชนให้มีความเขม้แข็งและอิสระในการท า

หนา้ท่ีตรวจสอบและเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารใหส้าธารณะชนรับทราบ 

๑.๓ ส่งเสริม สนบัสนุนใหส้ถานศึกษามีระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อท าการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ในการป้องกนั

และปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา โดยมีเวบ็บอร์ดเพื่อติดต่อส่ือสารระหวา่งกนั 

๑.๔ เสริมสร้างและพฒันาเครือข่ายผูป้กครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา 

๒. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผูป้กครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาในการติดตาม ตรวจสอบการ

ทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 

๒.๑ เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ผูป้กครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษามีความต่ืนตวัต่อ

สภาพปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในสถานศึกษา 

๒.๒ สร้างและพฒันาช่องทางในการรับแจง้ขอ้มูลหรือเบาะแส ให้มีความสะดวกหลากหลายรวมทั้งสร้าง

หลกัประกนัความปลอดภยัใหแ้ก่บุคคล หน่วยงานหรือขอ้มูลนั้น 

๒.๓ ส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสาร 

๒.๔ ก าหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจใหแ้ก่ผูแ้จง้ขอ้มูลหรือเบาะแส ใหไ้ดรั้บรางวลัตอบแทน 

๒.๕ ให้องค์กรหรือบุคลากรดา้นการส่ือสารมวลชนเป็นส่ือกลางในการแสวงหาความร่วมมือเพื่อป้องกนั

และปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ : เสริมสร้างความเขม้แขง็ในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

            วัตถุประสงค์ 

            มุ่งพฒันาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใชอ้  านาจใหเ้หมาะสมชดัเจนและ

มีประสิทธิภาพ สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากบัภาคเอกชนให้มีศกัยภาพในการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส่งเสริมความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับ

หน่วยงานทุกภาคส่วน 

             มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 

๑. พฒันาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม พร้อมทั้งสร้างความโปร่งใสและเป็นธรรมในการ

บริหารงานบุคคลภายใตร้ะบบคุณธรรม 

 

๑.๑ ให้สถานศึกษาท่ีมีพนัธกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีโครงสร้างของหน่วยงาน 

อตัราก าลงั การบริหารงานบุคคล และงบประมาณท่ีเหมาะสม สอดคลอ้งกบัภารกิจและความรับผดิชอบ 
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๑.๒ สนบัสนุนใหมี้การตรวจสอบและถ่วงดุลการใชอ้  านาจระหวา่งสถานศึกษาดว้ยกนัเอง 

๑.๓ ให้สถานศึกษาควบคุม ก ากบั ติดตาม ประเมินผล การใชอ้  านาจในการปฏิบติังานดา้นการป้องกนัและ

ปราบปรามการทุจริต 

๒. สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากบัภาคเอกชนให้มีศกัยภาพในการป้องกนัและ

ปราบปรามการทุจริต 

๒.๑ วางแนวทางและส่งเสริมบทบาทความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากบัภาคเอกชนในการ

ป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 

๒.๒ ประสานความร่วมมือกบัองคก์รภาคเอกชนเก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

๓. ส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

๓.๑ สนบัสนุนใหห้น่วยงานสถานศึกษาด าเนินการจดัหาเคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้หรืออุปกรณ์ท่ีมีความทนัสมยั

มาใชใ้นการด าเนินการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 

๓.๒ สนบัสนุนใหมี้การศึกษา คน้ควา้ และวจิยังานดา้นการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

๓.๓ ใหมี้การวางระบบฐานขอ้มูลดา้นการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาของแต่ละหน่วยงาน 

เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในการด าเนินการดา้นการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 

๔. พฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการองคก์ร 

๔.๑ พฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการสถานศึกษา 

๔.๒ พฒันาปรับปรุงและเผยแพร่หลกัเกณฑใ์นการบริหารงานท่ีโปร่งใสและเป็นธรรม 

๕. ส่งเสริมประสิทธิภาพการด าเนินงานดา้นการจดัการระบบการควบคุมภายในและบริหารจดัการความ

เส่ียง 

๕.๑ ส่งเสริมใหมี้การจดัท ารายงานควบคุมภายในของสถานศึกษา 

๕.๒ ส่งเสริมสนบัสนุนใหทุ้กสถานศึกษามีแผนการตรวจสอบภายในท่ีเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ : พฒันาศกัยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นกัเรียน ในการป้องกนัและปราบปรามการ

ทุจริตสถานศึกษา 

            วัตถุประสงค์ 

มุ่งพฒันาสมรรถนะ และขีดความสามารถให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาให้สัมฤทธ์ิผลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เพื่อแกไ้ขสภาพปัญหาการทุจริตให้

เป็นระบบอยา่งต่อเน่ืองสร้างมาตรฐานทางวิชาชีพให้สามารถร่วมมือหรือประสานการปฏิบติักบัองคก์รทุก

ภาคส่วน 
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              มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 

๑. พฒันาสมรรถนะและขีดความสามารถของครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต 

๑.๑ ก าหนดให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นกัเรียน ฝึกอบรมหลกัสูตรดา้นการป้องกนัและปราบปรามการ

ทุจริตภาครัฐ เพื่อใหมี้ความเช่ียวชาญ 

๑.๒ ก าหนดให้มีหลกัสูตรการศึกษา และหลกัสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพดา้นการป้องกนัและปราบปรามการ

ทุจริตสถานศึกษา 

๑.๓ ส่งเสริมให้หน่วยงานสถานศึกษามีการแลกเปล่ียนความรู้ และขอ้มูลข่าวสารด้านการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต 

๒. สร้างมาตรฐานทางวชิาชีพดา้นการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

๒.๑ ส่งเสริมใหห้น่วยสถานศึกษาร่วมกนัสร้างมาตรฐานจรรยาบรรณวชิาชีพ 

๒.๒ ก าหนดให้มีหน่วยงานหลกั เพื่อรับผิดชอบในการติดตามประเมินผล รวมถึงการลงโทษครูบุคลากร

ทางการศึกษา นกัเรียน 

             ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

๑. โรงเรียนวดัธรรมศาลา(หลวงพอ่นอ้ยอุปถมัภ)์ปฏิบติังานดว้ยความโปร่งใส 

๒. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นกัเรียน มีจิตส านึกในการปฏิบติังานตามระเบียบวินยั มีความซ่ือสัตย์

สุจริต 

๓. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นกัเรียน ปฏิบติังานตามหลกัคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลกัปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางปฏิบติั 

๔. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นกัเรียน มีความเขา้ใจและให้ความร่วมมือในกิจกรรมการป้องกนัและ

ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

๕. โรงเรียนวดัธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถมัภ์) ปฏิบติังานตามหลกัคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางปฏิบติั 
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บทสรุป 

       แผนปฏิบติัการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนวดัธรรมศาลา(หลวงพ่อนอ้ยอุปถมัภ)์ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ จดัท าข้ึนเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินงานในดา้นการป้องกนัและ

ปราบปรามการทุจริตของสถานศึกษา ในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้บรรลุตาม

วตัถุประสงคเ์กิดผลสัมฤทธ์ิตามท่ีคาดหวงัไว ้ท าให้การปฏิบติัราชการตามอ านาจหนา้ท่ีของราชการเป็นไป

ในลักษณะท่ีมีความรับผิดชอบ ท าให้ผูป้กครองชุมชน กรรมการสถานศึกษา มีความเช่ือถือในความมี

คุณธรรม จริยธรรม การปฏิบติัหน้าท่ีโดยการค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และ

การยึดมัน่ในหลกัธรรมาภิบาล สามารถแกไ้ขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของคณะครู บุคลากร

ทางการศึกษา นกัเรียน ใหล้ดนอ้ยลงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและบงัเกิดผลอยา่งเป็นรูปธรรมมากยิง่ข้ึน 

 

 

 

 
 

                                                                                                                                                         (นายสุนยั  ทองนวล) 

                                                                                                                   ผูอ้  านวยการโรงเรียนวดัธรรมศาลา 

                                                                                                                                                          (หลวงพอ่นอ้ยอุปถมัภ)์ 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์)  
ประจ าปี 2564  

แผน 

ปฏิบัติการ 

รายละเอียดของแผน 

โครงการ/กิจกรรม 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่
ใช้ 

ระยะเวลา 

1  -บุคลากรทุกท่านร่วม
ประกาศ เจตนารมณ์ ใน
การต่อต้านการทุจริต ใน
โรงเรียน ทุกเช้าหลังเคารพ
ธงชาติ 

-กิจกรรมประกาศ  
เจตนารมณ์/ก าหนด  
นโยบาย คุณธรรมและ 
ความปร่งใส ในการ
ด าเนินงาน 

ไม่ใช้งบประมาณ  ตลอดป ี 
การศึกษา  

2564  
 

2  -รับฟังปัญหา/
ข้อเสนอแนะ  
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ใน
การ ปฏิบัติงานเพื่อความ
โปร่งใสและ ป้องกันการ
ทุจริตจากคณะท างาน 
บริหารงานทั้ง 4 ฝ่าย และ
บุคลากร ในสถานศึกษา 

-กิจกรรมแลกเปลี่ยน  

เรียนรู้ (plc) 
ระหว่าง คณะท างาน
บริหารงาน ทั้ง 4 ฝ่าย 
และบุคลากร ใน
สถานศึกษา 

ไม่ใช้งบประมาณ  มีนาคม  
มิถุนายน  
กันยายน  
ธันวาคม  

ปี 2564   
จนสิ้นสุด  
แผนงาน 

3  1.กิจกรรมวิถีชีวิตชาวพทุธ  
 - สวดมนต์ นั่งสมาธิในวนั
พระ  ก่อนเข้าเรียนตอนเช้า  
 - อบรมนักเรียนตอน
เช้าก่อน เข้าชั้นเรียน  
 - สวดมนต์หมู่สรภัญญะ  ทุก
วันศุกร ์ 
 - ท าบุญตักบาตร ฟัง
ธรรม   
2.กิจกรรมค่าย
คุณธรรม  
 - เข้าค่ายคุณธรรมเพื่อ
ส่งเสริม คุณธรรม 
จริยธรรมให้กับนักเรียน 

-กิจกรรมส่งเสริม   
โครงการส่งเสริม
คุณธรรม (กิจกรรม
ค่ายคุณธรรม) และให้
ความรู้ตลอดปี 

ไม่ใช้
งบประมาณ  

ตลอดป ี 
การศึกษา   

2564  
จนสิ้นสุด  
แผนงาน  
ด าเนินการ 



 
 

 

แผน 

ปฏิบัติการ 

รายละเอียดของแผน 

โครงการ/กิจกรรม 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ที่ใช้ 

ระยะเวลา 

 3.กิจกรรมส่งเสริมและปลูกฝัง
ให้ นักเรียนมีความซื่อสัตย์
สุจริต   
-กิจกรรมยกย่องผู้ประพฤติดี 

 -กิจกรรมสร้างวินัย 

-ของหายได้คืน  
-ออมวันนี้เศรษฐีวันหน้า 

-แยกขยะ ได้ประโยชน์ 
  -จิตอาสา พาสะอาด 

-ตาวิเศษ 

   

4  -มอบหมายหน้าที่ตาม
สายงาน  
-จัดเก็บและรวบรวม
ข้อมลู  
-ทบทวนและส ารวจ  
ความพร้อม 

-กิจกรรมประชุม  
ปฏิบัติการเตรียมความ
พร้อมรับการ
ประเมิน คุณธรรมและ
ความโปร่งใส ในการ
ด าเนิน งานของ
สถานศึกษา 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

มีนาคม  
มิถุนายน  
กันยายน  
ธันวาคม  
ปี 2564 
และ  

จนสิ้นสุด  
แผนงาน 

5  -บุคลากรด้าน ICT ของ 
โรงเรียน  วางแผนการ
ด าเนินงานและ ติดตาม
รวบรวมข้อมูลที่
ได ้ด าเนินการตามแผนงานที่
เสร็จสิ้น แล้วลงเว็บไซต์ของ
โรงเรียนเพ่ือ เผยแพร่ 

-กิจกรรมการพัฒนา  
เว็บไซต์ เพื่อเปิดเผยการ 
ด าเนินงานการป้องกัน
การ ทุจริต   
แก่บุคคลภายนอก 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

กรกฎาคม  
สิงหาคม  
ปี 2564 
และ  

จนสิ้นสุด  
แผนงาน 

 

 



 
 

 


