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โรงเรียนวดัธรรมศาลา (หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต๑ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 



ค าน า 

                   หลงัจากที่ประชุมใหญ่สมชัชาสหประชาชาติ (UN) มีมติเห็นชอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าดว้ยการต่อตา้นการ

ทุจริต ค.ศ. ๒๐๐๓ (UNCAC) อย่างเป็นเอกฉันทเ์ม่ือวนัที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๖ โดยมีประเทศภาคีสมาชิก UN ๑๙๑ ประเทศ 

รวมทั้งไทยไดเ้ขา้ร่วมลงนามในอนุสัญญาฯ ระหว่างวนัที่ ๙ – ๑๑ ธนัวาคม ๒๕๔๖ณ ประเทศ เม็กซิโก ประกาศให้วนัที่ ๙ 

ธนัวาคม ของทุกปีเป็นวนัต่อตา้นคอร์รัปชนัสากล (InternationalAntiCorruption Day) ส าหรับประเทศไทยรัฐบาลไทย ร่วมกบั

ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ(ส านักงาน ป.ป.ท.) องค์กรต่อตา้นคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาค

รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ก าหนดจดังานวนัต่อตา้นคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) วนัที่ ๙ ธันวาคม 

๒๕๖๐ พร้อมกนัทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค นบัเป็นมิติใหม่ในการสร้างเจตจ านงทางการเมืองที่รัฐบาลใหค้วามส าคญัใน
การแกไ้ขปัญหาการทุจริตเป็นวาระเร่งด่วนและให้เป็นวาระแห่งชาติ ตามแนวทางการขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์ชาติว่าดว้ยการ

ป้องกนัและปราบปรามการทุจริต ระยะ ที่ ๓ อยา่งเป็นรูปธรรมและต่อเน่ืองโรงเรียนวดัธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
ตระหนกัและเห็นความส าคญัของการต่อตา้นการทุจริตทุกรูปแบบ จึงไดจ้ดัท าแผนปฏิบติัการป้องกนัการทุจริต เพือ่การด าเนิน

ภายใตเ้จตนารมณ์มีความซ่ือสตัยสุ์จริต โปร่งใส ต่อไป 

 

                                                                                                                                          โรงเรียนวดัธรรมศาลาฯ 

                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สารบัญ 

 

                                                                                                                                                                                    หน้า 

ค าน า                                                                                                                                                               ก 

สารบัญ                                                                                                                                                            ข 

หลักการและเหตุผล                                                                                                                                         ๑ 

วัตถุประสงค์                                                                                                                                                  ๒ 

วิสัยทัศน์                                                                                                                                                        ๒ 

พันธกิจ                                                                                                                                                           ๓ 

เป้าหมาย                                                                                                                                                         ๓ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ และมาตรการ                                                                                                                        ๔ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ และมาตรการ                                                                                                                       ๕ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ และมาตรการ                                                                                                                        ๖ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ และมาตรการ                                                                                                                       ๗ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ                                                                                                                                        ๘ 

 แผนการติดตามผลความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  

 ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ – ๒๕๖๗                                                                                                            ๙ 

บทสรุป                                                                                                                                                           ๑๒ 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการป้องกนัการทุจริต โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอปุถัมภ์) 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๗ 

หลักการและเหตุผล 

         การทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นปัญหาที่มีมานาน และยิง่มีกระบวนการที่มีความซบัซอ้นมากขึ้นถือเป็นปัญหาที่เกิดขึ้น
ทั้งในองค์การภาครัฐและเอกชน ซ่ึงนับวนัจะทวีความรุนแรงขึ้น ส่งผลให้เกิดวิกฤตศรัทธาต่อสังคมไทย ปัจจุบนัมีการ
ตรวจสอบและเผยแพร่ใหส้าธารณะชนไดรั้บทราบ ท าใหป้ระชาชนใหค้วามสนใจการท างานของภาครัฐมากยิง่ขึ้น การป้องกนั
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เป็นวาระแห่งชาติตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัที่ ๑๙ ธนัวาคม ๒๕๔๙ โดยใชช่ื้อวา่ “วาระ
แห่งชาติดา้นจริยธรรม ธรรมาภิบาล การป้องกนัการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐ” ต่อมาคณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวนัที่ ๖ 
พฤษภาคม ๒๕๕๑เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐน าแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๕ ไปใชเ้ป็นกรอบทิศทางการประสานความร่วมมือในการด าเนินการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริต และแปลงยทุธศาสตร์ไปสู่การปฏิบติัโดยก าหนดเพิ่มเติมไวใ้นแผนปฏิบติัราชการ ๔ ปีและแผนปฏิบตัิ
ราชการประจ าปีของส่วนราชการซ่ึงจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบติัราชการ และการบูรณาการป้องกนัและปราบปราม
แกไ้ขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน่ ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล 

      ยทุธศาสตร์ชาติว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ นโยบายการบริหารจดัการที่ดีมุ่งเน้น
เสริมสร้างมาตรฐานดา้นคุณธรรม จริยธรรม ใหแ้ก่ขา้ราชการและเจา้หนา้ที่ของรัฐ และพฒันาความโปร่งใสในการปฏิบติังาน 
พร้อมทั้งป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของขา้ราชการและเจา้หน้าที่ของรัฐ น าไปสู่การปฏิบติัให้บงั
เกิดผลเป็นรูปธรรม และเป็นเคร่ืองมือช้ีน าการพฒันาหน่วยงานจากทุกภาคส่วน ให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือกนัอยา่ง
จริงจงัในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต โดยมี 

วตัถุประสงคห์ลกั ๔ ประการ คือ 

๑) สงัคมไทยมีวนิยั คุณธรรมและจริยธรรม 

๒) เครือข่ายจากทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 

๓) ระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม กระจาย และถ่วงดุลอานาจอยา่งมีประสิทธิภาพ 

๔) สงัคมรู้เท่าทนั ร่วมคิดป้องกนัการทุจริต โดยจะมีการด าเนินการตามยทุธศาสตร์๔ ประการ 

       การจดัท าแผนปฏิบติัการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตในโรงเรียนวดัธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ประจ าปี
งบประมาณพ.ศ.๒๕๖๕ นั้ นได้ท  าการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากแผนปฏิบตัิการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สถานศึกษา ที่ก  าหนดให้สถานศึกษาตอ้งจดัท าแผนปฏิบติัการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานของตน เพื่อ
สนบัสนุนและใหส้อดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์วา่ดว้ยการปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา๔ ยทุธศาสตร์ ดงัน้ี 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยม ใหส้ถานศึกษาบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต สถานศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างความเขม้แขง็ในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พฒันาศกัยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นกัเรียน ในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

     การด าเนินการตามยทุธศาสตร์ชาติว่าดว้ยการป้องกนั และปราบปรามการทุจริตในส่วนราชการส านักงานคณะกรรมการ
การป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) และส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการ

ทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) ก าหนดให้ส่วนราชการจดัท าแผนปฏิบติัการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒ โดยมีแนวทางในการด าเนินงาน คือ หากส่วนราชการไดจ้ดัท าแผนปฏิบตัิราชการ 

๔ ปีและมีการก าหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ตวัช้ีวดั ไวแ้ลว้ และเห็นวา่สามารถตอบสนองยทุธศาสตร์ชาติฯ ไดก้็ให้น า

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ตวัช้ีวดัดังกล่าว มาบรรจุไวใ้นแผนปฏิบติัราชการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ หากไม่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติฯ ก็ก าหนดขึ้นมาใหม่และน าไปบรรจุไวใ้น

แผนปฏิบตัิราชการ ๓ ปีด้วย โดยก าหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ตวัช้ีวดั ให้เป็นไปตามพนัธกิจ และสอดคล้องกบั

ยทุธศาสตร์ของโรงเรียน 

            ดงันั้นเพือ่ใหก้ารด าเนินการเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี โรงเรียนวดัธรรมศาลา(หลวงพอ่นอ้ยอุปถมัภ)์ จึงไดจ้ดัท าแผน

ป้องกนัและปราบปรามการทุจริต ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕–๒๕๖๗) ขึ้น เพือ่เป็นกรอบในการด าเนินการป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจริตของสถานศึกษา 

วัตถุประสงค์ 

๑. เพือ่ส่งเสริมและพฒันาการบริหารงานของส่วนราชการภายในสถานศึกษาใหมี้ความโปร่งใส และเป็น 

ธรรม 

๒. เพือ่ส่งเสริมใหค้รู บุคลากรทางการศึกษา นกัเรียน ปฏิบตัิงานดว้ยความซ่ือสตัย ์สุจริต และรับผดิชอบ 

ต่อประชาชน 

๓. เพือ่ส่งเสริมใหส้ถานศึกษา ปฏิบติัตามหลกัคุณธรรม จริยธรรม และน าหลกัปรัชญา เศรษฐกิจพอเพยีง 

มาใชใ้นการปฏิบตัิ 
๔. เพือ่เสริมสร้างความเขม้แขง็และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 

วิสัยทัศน์ 

     ภายในปี ๒๕๖๕ โรงเรียนวดัธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) เป็นโรงเรียนคุณภาพที่มุ่งพฒันาผูเ้รียนให้มีความรู้คู่

คุณธรรมนอ้มน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงพฒันาทกัษะอาชีพ และทกัษะที่จ  าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ บริหารจดัการดว้ย

ระบบคุณภาพแบบมีส่วนร่วมโดยยดึหลกัธรรมาภิบาล ครูและบุคลากรร่วมมือพฒันาวชิาชีพเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

พันธกิจ 

๑. พฒันาผูเ้รียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษามีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่สมบูรณ์มีคุณธรรมจริยธรรม น้อมน า

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงสู่การด ารงชีวติรักความเป็นไทย และรับผดิชอบต่อสงัคม 

๒. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเ้ป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้ ความสามารถมีคุณภาพตามมาตรฐานวชิาชีพ 

๓. พฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา เพือ่สนองต่อความแตกต่างระหวา่งบุคคล ใหผู้เ้รียนมีความรู้มีทกัษะวชิาการ 

วชิาชีพ และทกัษะชีวติ ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 

๔. พฒันาส่ือเทคโนโลยแีละนวตักรรมทางการศึกษา เพือ่พฒันาคุณภาพทางการศึกษา 
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๕. จดักระบวนการการเรียนการสอน การวดัและประเมินผลที่หลากหลายอยา่งมีคุณภาพ เอ้ือต่อการพฒันา 

ผูเ้รียนอยา่งรอบดา้น 

๖. พฒันาการบริหารจดัการศึกษาอยา่งมีระบบตามหลกัธรรมาภิบาล 

๗. พฒันาสถานศึกษาใหเ้ป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้และมีสภาพแวดลอ้มที่ส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีคุณภาพ 

๘. ประสานภาคีเครือข่ายร่วมพฒันาคุณภาพการศึกษาในการบริหารจดัการศึกษาระหวา่งโรงเรียนผูป้กครอง ชุมชน ภาคเอกชน 

และองคก์รที่เก่ียวขอ้ง 

เป้าหมาย 

๑. ผูเ้รียนเป็นผูมี้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข มีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐาน มีคุณธรรม 

จริยธรรม มีความรับผดิชอบ ต่อตนเองและสงัคม บนพื้นฐานความเป็นไทย นอ้มน า 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงสู่การด ารงชีวติ 

๒. ครู และบุคลากรทางการศึกษาไดรั้บการพฒันาศกัยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถจดัการเรียน 

การสอนอยา่งมีคุณภาพ 

๓. โรงเรียนมีหลกัสูตรสถานศึกษาที่ส่งเสริมความเป็นเลิศดา้นวชิาการ วชิาชีพ และทกัษะชีวติ ตามหลกั 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง ตอบสนองความถนดัและความตอ้งการของผูเ้รียน ชุมชน และสงัคม 

๔. โรงเรียนพฒันาส่ือเทคโนโลยีและนวตักรรมทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและนักเรียนใช้ในการจดั
การศึกษาที่มีคุณภาพ 

๕. โรงเรียนมีการจดักระบวนการเรียนการสอน กิจกรรมการเรียนรู้ การวดัและประเมินผลที่มีคุณภาพที่เอ้ือต่อการพฒันา

นกัเรียนอยา่งรอบดา้น 

๖. โรงเรียนมีการบริหารจดัการศึกษาอยา่งมีระบบตามหลกัธรรมาภิบาล 

๗. โรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ มีสภาพแวดลอ้มที่ส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีคุณภาพ 

๘. ชุมชน ผูป้กครอง และภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนบัสนุนการจดัการศึกษาที่มีคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : เสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยม ใหส้ถานศึกษาบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล 

             วัตถุประสงค์ 

              มุ่งส่งเสริม เสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยมใหแ้ก่สถานศึกษา บริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล โดยมีทศันคติวสิยัทศัน์ 

ในการร่วมกนัแกไ้ขและรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมทั้งการรณรงค ์ เผยแพร่ประชาสมัพนัธ ์ใหทุ้ก
ภาคส่วนมีวินัย เคารพกฎหมายที่จะเป็นกลไกในการแกไ้ขปัญหาการพฒันา ตลอดจนเป็นการวางรากฐานในการป้องกนัและ

ปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

            มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 

๑. ส่งเสริมการปฏิบติังานและการด าเนินชีวติตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๑.๑ เสริมสร้างความรู้ ความเขา้ใจแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา นกัเรียน ใหป้ฏิบติังานและด าเนินชีวติตามหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพยีง 
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๑.๒ ประยกุตก์ารน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงมาใชใ้หเ้กิดมรรคผลในทางปฏิบติั 

๑.๓ จดัใหมี้หลกัสูตรการเรียนหรือการฝึกอบรมเก่ียวกบัการใชห้ลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงแก่ครูบุคลากรทางการศึกษา และ
นกัเรียน 

๒. ส่งเสริมใหเ้จา้หนา้ที่ของรัฐทุกระดบัไดเ้รียนรู้และปฏิบติังานตามหนา้ที่ดว้ยหลกัธรรมาภิบาล 

๒.๑ ส่งเสริมใหค้รู บุคลากรทางการศึกษา นกัเรียน มีความรู้ ความเขา้ใจ รวมทั้งมีการฝึกอบรมเพือ่ปฏิบตัิงานตามหลกัธรรมาภิ

บาล 

๒.๒ ส่งเสริมใหค้รู บุคลากรทางการศึกษา นกัเรียน ไดป้ระพฤติปฏิบติัตนตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรม 

๒.๓ ควบคุม ก ากบั ดูแลการปฏิบติังาน การประพฤติปฏิบติัตนของครู บุคลากรทางการศึกษา นกัเรียน ให้เป็นไปตาม

หลกัธรรมภิบาล และมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 

๓.ก าหนดใหมี้หลกัสูตรทางการศึกษา เพือ่ใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

๓.๑ จดัใหมี้หลกัสูตรทางการศึกษา/หลกัสูตรการฝึกอบรม ดา้นการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

๓.๒ ก าหนดให้หลักสูตรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ เป็นหลักสูตรบงัคบัที่ใช้ฝึกอบรมครู บุคลากร
ทางการศึกษา นกัเรียนทุกระดบั 

๓.๓ ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ทางวชิาการ ตลอดจนขอ้มูลข่าวสารดา้นการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

๔. ส่งเสริมค่านิยมการยกยอ่งและเชิดชูความดีความซ่ือสตัยสุ์จริต และการต่อตา้นการทุจริต 

๔.๑ ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ปฏิบติัหน่วยที่ราชการดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต เสียสละ

เพือ่ประโยชน์ส่วนรวม 

๔.๒ รณรงค ์เผยแพร่ ประชาสมัพนัธ ์ใหส้งัคมมีค่านิยม ยกยอ่ง เชิดชูและเห็นค่าของการประพฤติปฏิบติัตนตามหลกัคุณธรรม
และจริยธรรม 

๔.๓ ส่งเสริม เชิดชู หน่วยงานหรือบุคคลที่มีผลงานดีเด่นดา้นการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

๔.๔ ส่งเสริม สนบัสนุนใหทุ้กภาคส่วนร่วมกนัสร้างค่านิยมในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

            วัตถุประสงค์ 

            มุ่งประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

สถานศึกษา ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของผูป้กครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาในการติดตาม ตรวจสอบการ
ทุจริตหรือประพฤติมิชอบในสถานศึกษา เสริมสร้างและพฒันาเครือข่ายผูป้กครองชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาให้เป็น

กลไกในการตรวจสอบ ถ่วงดุล รวมถึงการสร้างหลกัประกนัความปลอดภยัในการแจง้ขอ้มูลหรือเบาะแสในการป้องกนัและ

ปราบปรามการทุจริต 

          มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 

๑. บูรณาการหน่วยงานสถานศึกษากบัองคก์รทุกภาคส่วนเพือ่สร้างความตระหนกัและปลูกจิตส านึกการเป็นพลเมืองดี 

๑.๑ ประสานความร่วมมือทางดา้นขอ้มูลและปฏิบติังานระหวา่งหน่วยงานสถานศึกษากบัองคก์รทุกภาคส่วน 
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๑.๒ ส่งเสริม สนับสนุน องคก์รและบุคลากรทางดา้นส่ือสารมวลชนให้มีความเขม้แขง็และอิสระในการท าหนา้ที่ตรวจสอบ

และเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารใหส้าธารณะชนรับทราบ 

๑.๓ ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อท าการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ในการป้องกนัและปราบปราม

การทุจริตสถานศึกษา โดยมีเวบ็บอร์ดเพือ่ติดต่อส่ือสารระหวา่งกนั 

๑.๔ เสริมสร้างและพฒันาเครือข่ายผูป้กครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา 

๒. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผูป้กครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาในการติดตาม ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิ

ชอบ 

๒.๑ เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพือ่ให้ผูป้กครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษามีความต่ืนตวัต่อสภาพปัญหาการทุจริต

และประพฤติมิชอบในสถานศึกษา 

๒.๒ สร้างและพฒันาช่องทางในการรับแจง้ขอ้มูลหรือเบาะแส ให้มีความสะดวกหลากหลายรวมทั้งสร้างหลกัประกนัความ
ปลอดภยัใหแ้ก่บุคคล หน่วยงานหรือขอ้มูลนั้น 

๒.๓ ส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสาร 

๒.๔ ก าหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจใหแ้ก่ผูแ้จง้ขอ้มูลหรือเบาะแส ใหไ้ดรั้บรางวลัตอบแทน 

๒.๕ ใหอ้งคก์รหรือบุคลากรดา้นการส่ือสารมวลชนเป็นส่ือกลางในการแสวงหาความร่วมมือเพือ่ป้องกนัและปราบปรามการ

ทุจริตสถานศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : เสริมสร้างความเขม้แขง็ในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

            วัตถุประสงค์ 

            มุ่งพฒันาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใชอ้  านาจให้เหมาะสมชดัเจนและมีประสิทธิภาพ 

สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากบัภาคเอกชนให้มีศกัยภาพในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 

ส่งเสริมความร่วมมือดา้นการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตกบัหน่วยงานทุกภาคส่วน 

             มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 

๑. พฒันาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม พร้อมทั้งสร้างความโปร่งใสและเป็นธรรมในการบริหารงานบุคคลภายใต้

ระบบคุณธรรม 

๑.๑ ใหส้ถานศึกษาที่มีพนัธกิจดา้นการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต มีโครงสร้างของหน่วยงาน อตัราก าลงั การบริหารงาน

บุคคล และงบประมาณที่เหมาะสม สอดคลอ้งกบัภารกิจและความรับผดิชอบ 

๑.๒ สนบัสนุนใหมี้การตรวจสอบและถ่วงดุลการใชอ้  านาจระหวา่งสถานศึกษาดว้ยกนัเอง 

๑.๓ ให้สถานศึกษาควบคุม ก ากบั ติดตาม ประเมินผล การใชอ้  านาจในการปฏิบติังานดา้นการป้องกนัและปราบปรามการ

ทุจริต 

๒. สร้างกลไกความร่วมมือระหวา่งหน่วยงานสถานศึกษากบัภาคเอกชนใหมี้ศกัยภาพในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 
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๒.๑ วางแนวทางและส่งเสริมบทบาทความร่วมมือระหวา่งหน่วยงานสถานศึกษากบัภาคเอกชนในการป้องกนัและปราบปราม

การทุจริต 

๒.๒ ประสานความร่วมมือกบัองคก์รภาคเอกชนเก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

๓. ส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

๓.๑ สนบัสนุนให้หน่วยงานสถานศึกษาด าเนินการจดัหาเคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้หรืออุปกรณ์ที่มีความทนัสมยัมาใชใ้นการ

ด าเนินการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 

๓.๒ สนบัสนุนใหมี้การศึกษา คน้ควา้ และวจิยังานดา้นการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

๓.๓ ใหมี้การวางระบบฐานขอ้มูลดา้นการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาของแต่ละหน่วยงาน เพือ่ใชเ้ป็นขอ้มูล

ในการด าเนินการดา้นการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 

๔. พฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการองคก์ร 

๔.๑ พฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการสถานศึกษา 

๔.๒ พฒันาปรับปรุงและเผยแพร่หลกัเกณฑใ์นการบริหารงานที่โปร่งใสและเป็นธรรม 

๕. ส่งเสริมประสิทธิภาพการด าเนินงานดา้นการจดัการระบบการควบคุมภายในและบริหารจดัการความเส่ียง 

๕.๑ ส่งเสริมใหมี้การจดัท ารายงานควบคุมภายในของสถานศึกษา 

๕.๒ ส่งเสริมสนบัสนุนใหทุ้กสถานศึกษามีแผนการตรวจสอบภายในที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พฒันาศกัยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นกัเรียน ในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

            วัตถุประสงค์ 

มุ่งพฒันาสมรรถนะ และขีดความสามารถให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต

สถานศึกษาให้สัมฤทธ์ิผลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เพื่อแกไ้ขสภาพปัญหาการทุจริตให้เป็นระบบอยา่งต่อเน่ืองสร้างมาตรฐาน

ทางวชิาชีพใหส้ามารถร่วมมือหรือประสานการปฏิบติักบัองคก์รทุกภาคส่วน 

 

 

              มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 

๑. พฒันาสมรรถนะและขีดความสามารถของครู บุคลากรทางการศึกษา นกัเรียน ในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 

๑.๑ ก าหนดใหค้รู บุคลากรทางการศึกษา นกัเรียน ฝึกอบรมหลกัสูตรดา้นการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ เพือ่ให้

มีความเช่ียวชาญ 

๑.๒ ก าหนดใหมี้หลกัสูตรการศึกษา และหลกัสูตรการฝึกอบรมวชิาชีพดา้นการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

๑.๓ ส่งเสริมใหห้น่วยงานสถานศึกษามีการแลกเปล่ียนความรู้ และขอ้มูลข่าวสารดา้นการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 

๒. สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพดา้นการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

๒.๑ ส่งเสริมใหห้น่วยสถานศึกษาร่วมกนัสร้างมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ 

๒.๒ ก าหนดให้มีหน่วยงานหลัก เพื่อรับผิดชอบในการติดตามประเมินผล รวมถึงการลงโทษครูบุคลากรทางการศึกษา 

นกัเรียน 
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     ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑. โรงเรียนวดัธรรมศาลา(หลวงพอ่นอ้ยอุปถมัภ)์ปฏิบติังานดว้ยความโปร่งใส 

๒. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นกัเรียน มีจิตส านึกในการปฏิบตัิงานตามระเบียบวนิยั มีความซ่ือสตัยสุ์จริต 

๓. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นกัเรียน ปฏิบติังานตามหลกัคุณธรรม จริยธรรม และยดึหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงเป็น
แนวทางปฏิบตั ิ

๔. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นกัเรียน มีความเขา้ใจและใหค้วามร่วมมือในกิจกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต

สถานศึกษา 

๕. โรงเรียนวดัธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ปฏิบตัิงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพยีงเป็นแนวทางปฏิบตัิ 
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แผนการติดตามผลความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ – ๒๕๖๗ 

 แนวทางการตรวจติดตามผลความกา้วหน้าการปฏิบติังานตามแผนปฏิบติัการป้องกันและ ปราบปราม การทุจริต

ภาครัฐ โดยการติดตามผลความก้าวหน้างาน/โครงการ และงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๗ โดย
ก าหนดกิจกรรมและแผนผงั (Gantt Chart) การติดตามผลความกา้วหน้าในช่วงระยะเวลา การด าเนินโครงการตามแผนปฏิบตัิ

การฯ ประจ าปี ดงัน้ี 

 
ที่ 

 
กิจกรรม 

ระยะเวลา (เดือน / ปี)  
ผูรั้บผดิชอบ/ 
งบประมาณ 

มี.ค. 
๖๔ 
๖๕ 
๖๖ 
๖๗ 

เม.ย. 
๖๔ 
๖๕ 
๖๖ 
๖๗ 

พ.ค. 
๖๔ 
๖๕ 
๖๖ 
๖๗ 

มิ.ย. 
๖๔ 
๖๕ 
๖๖ 
๖๗ 

ก.ค. 
๖๔ 
๖๕ 
๖๖ 
๖๗ 

ส.ค. 
๖๔ 
๖๕ 
๖๖ 
๖๗ 

ก.ย. 
๖๔ 
๖๕ 
๖๖ 
๖๗ 

ต.ค. 
๖๔ 
๖๕ 
๖๖ 
๖๗ 

พ.ย. 
๖๔ 
๖๕ 
๖๖ 
๖๗ 

ธ.ค. 
๖๔ 
๖๕ 
๖๖ 
๖๗ 

ม.ค. 
๖๕ 
๖๖ 
๖๗ 

ก.พ. 
๖๕ 
๖๖ 
๖๗ 

๑ จัดประชุมบุคลากรผูรั้บผิดชอบและ การจัดท า
แผนปฏิบตัิการฯ / วเิคราะห์ความเส่ียงต่างๆ 

             กลุ่มงานบริหาร บุคคล 
(๑,๐๐๐ บาท) 

  

๒ บุคลากรของโรงเรียนทบทวนและปรับปรุง 
ขั้นตอนการ ปฏิบติังานของตนเพื่อความโปร่งใส 
ในการปฏิบตัิงานและ ป้องกนัการทุจริต 

             กลุ่มงานบริหาร บุคคล 
( - บาท) 

  

๓ จัด ท า แ ผนป ฏิ บัติ ก า ร ฯ  ปร ะจ า ปี  เ สน อ 
คณะกรรมการสถานศึกษา ผูอ้  านวยการโรงเรียน 
ให้ความเห็นชอบ และจดัส่งแผนปฏิบตัิการ 

             กลุ่มงานบริหาร ทัว่ไป 
(๑,๐๐๐ บาท) 

  

๔ ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ า  ปี และก
ก ากบัติดตาม ตรวจสอบ 

            กลุ่มงานบริหาร 
งบประมาณ 

(ตามงบประมาณ ท่ี 
ไดรั้บจดัสรรในแตล่ะปี)           

๕ เผยแพร่แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง  ประจ าปีผ่าน
เวบ็ไซตข์อง โรงเรียน 

            กลุ่มงานบริหาร 
งบประมาณ 

( - บาท) 
          

๖ การขบัเคลื่อนหลกัสูตรตา้นทุจริต 
(Anti-Corruption Education) 
-จัดอบรมครผูส้อนในการขับเคลื่อน หลักสูตร
ตา้นทุจริตศึกษา ระดบัปฐมวยั ถึงประถมศึกษา 
-จดัการเรียนการสอนหลกัสตูรตา้นทุจริต 
ศึกษาตั้งแต่ปฐมวยัถึงประถมศึกษา 

            กลุ่มงานบริหาร วิชาการ 
( ๓,๐๐๐ บาท) 
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ที่ 

 
กิจกรรม 

ระยะเวลา (เดือน / ปี)  
ผูรั้บผดิชอบ/ 
งบประมาณ 

มี.ค. 
๖๔ 
๖๕ 
๖๖ 
๖๗ 

เม.ย. 
๖๔ 
๖๕ 
๖๖ 
๖๗ 

พ.ค. 
๖๔ 
๖๕ 
๖๖ 
๖๗ 

มิ.ย. 
๖๔ 
๖๕ 
๖๖ 
๖๗ 

ก.ค. 
๖๔ 
๖๕ 
๖๖ 
๖๗ 

ส.ค. 
๖๔ 
๖๕ 
๖๖ 
๖๗ 

ก.ย. 
๖๔ 
๖๕ 
๖๖ 
๖๗ 

ต.ค. 
๖๔ 
๖๕ 
๖๖ 
๖๗ 

พ.ย. 
๖๔ 
๖๕ 
๖๖ 
๖๗ 

ธ.ค. 
๖๔ 
๖๕ 
๖๖ 
๖๗ 

ม.ค. 
๖๕ 
๖๖ 
๖๗ 

ก.พ. 
๖๕ 
๖๖ 
๖๗ 

๗ ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียประเมินการปฏบติังาน 
ของบุคลากรดา้นคุณธรรมและความ 
โปร่งใสในการปฏิบติังาน 

              กลุ่มงานบริหาร 
วิชาการ 
( - บาท)     

๘ สรุปผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
ตามแผนปฏิบติัการประจ าปี 

              กลุ่มงานบริหาร 
ทัว่ไป (๒,๐๐๐ 

บาท) 
  

๙ จัด ท า เ อ กส าร ร า ย ง านส รุปผลก าร
ด าเนินการต่อสาธารณะ 

             กลุ่มงานบริหาร 
วิชาการ 

(๕๐๐ บาท) 
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แผนปฏิบติัการป้องกนัการทุจริตโรงเรียนวดัธรรมศาลา ประจ าปี ๒๕๖๕ 

แผน 
ปฏิบัติการ 

ราบละเอียดของแผน 
โครงการ/กิจกรรม 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ใช้ ระยะเวลา 

๑ จดัประชุมบุคลากรผูรั้บผดิชอบ -ประชุมช้ีแจงการ ไม่ใชง้บประมาณ มีนาคม ๒๕๖๕ 
 และการจดัท าแผนปฏิบตัิการฯ ด าเนินโครงการ   
 วเิคราะห์ความเส่ียงต่างๆ    

๒ บุคลากรของโรงเรียนทบทวนและ -ประชุมแลกเปล่ียน ไม่ใชง้บประมาณ มีนาคม ๒๕๖๕ 
 ปรับปรุงขั้นตอนการ ปฏิบติังาน ความคิดเห็น/รับฟัง   
 ของตนเพือ่ความโปร่งใส ขอ้เสนอแนะ   
 ในการปฏิบติังานและ ป้องกนัการทุจริต    
     
๓ จดัท าแผนปฏิบตัิการฯ ประจ าปี -ประชุมผูเ้ก่ียวขอ้งเพือ่ ไม่ใชง้บประมาณ เมษายน ๒๕๖๕ 
 เสนอคณะกรรมการสถานศึกษา ก าหนดรายละเอียด   
 ผูอ้  านวยการโรงเรียน ใหค้วาม กิจกรรม   
 เห็นชอบ และจดัส่งแผนปฏิบตัิการ    

๔ ด าเนินการตามแผนปฏิบตัิการ ด าเนินกิจกรรมดงัน้ี ไม่ใชง้บประมาณ ตลอดปีการศึกษา 
 ประจ าปีและก ากบัติดตาม -ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร จั ด

กิจกรรม 
  

 ตรวจสอบ การตา้นทุจริต   
  -กิจกรรมค่านิยม ๑๒   
  ประการ   
  -ส่งเสริมการเรียนรู้   
  หนา้ที่พลเมือง   
  -กิจกรรมยกยอ่งชมเชย   
  นกัเรียนที่ท  าความดี   
  -กิจกรรมธรรมศึกษา   
๕ เผยแพร่แผนการจดัซ้ือจดัจา้ง -เผยแพร่แผนการจดัซ้ือ ไม่ใชง้บประมาณ ตลอดปีการศึกษา 
 ประจ าปีผา่นเวบ็ไซตข์อง โรงเรียน จดัจา้งประจ าปีผา่น   
  เวบ็ไซตข์อง โรงเรียน   
  เพือ่เปิดเผยการ   
  ด าเนินการป้องการ   
  ทุจริต   
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แผนปฏิบติัการป้องกนัการทุจริตโรงเรียนวดัธรรมศาลา ประจ าปี ๒๕๖๕ 

แผน 
ปฏิบัติการ 

ราบละเอียดของแผน 
โครงการ/กิจกรรม 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ใช้ ระยะเวลา 

๖ การขบัเคล่ือนหลกัสูตรตา้นทุจริต (Anti-
Corruption Education) 
-จัดอบรมครผู ้สอนในการขับเคล่ือน 
หลกัสูตรตา้นทุจริต ศึกษา ระดบัปฐมวยั 
ถึงประถมศึกษา 
-จัดการเรียนการสอนหลัก สูตรต้าน
ทุ จ ริ ต  ศึ ก ษ า ตั้ งแ ต่ ป ฐ ม วั ย ถึ ง
ประถมศึกษา 

-จัดครู เข้าอบรมหลัก สูตรต้าน
ทุจริตศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม 
เขต 1 
-จัดการเรียนการสอน หลกัสูตร
ต้านทุจริตศึกษาตั้ งแต่ปฐมวัยถึง 
ประถมศึกษาโดย บูรณาการณ์ใน
วชิา สงัคมศึกษา ศาสนา 
และวฒันธรรม 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ตลอดปีการศึกษา 

๗ ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียประเมินการ 
ปฏิบตัิงานของบุคลากรด้าน คุณธรรม
และความโปร่งใสในการ 
ปฏิบตัิงาน 

-ก าหนดนโยบายความโปร่งใสใน
การด าเนินงาน 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

กรกฏาคม 
กนัยายน ๒๕๖๕ 

๘ สรุปผลการด าเนินงานโครงการ/ 
กิจกรรม ตามแผนปฏิบติัการ ประจ าปี 

-อ ภิ ป ร า ย ปั ญ ห า ห ลั ง ด าเ นิ น
กิจกรรม 
-รับฟังข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง
และแกไ้ข 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

มีนาคม 
เมษายน ๒๕๖๖ 

๙ จัดท า เอกสารรายงานสรุปผลการ
ด าเนินการต่อสาธารณะ 

-รายงานผลการปฏิบตัิงาน ไม่ใช้
งบประมาณ 

เมษายน 
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บทสรุป 

       แผนปฏิบติัการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนวดัธรรมศาลา(หลวงพอ่นอ้ยอุปถมัภ)์ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ – ๒๕๖๗ จดัท าขึ้นเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินงานในดา้นการป้องกนัและ

ปราบปรามการทุจริตของสถานศึกษา ในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้บรรลุตาม
วตัถุประสงคเ์กิดผลสมัฤทธ์ิตามที่คาดหวงัไว ้ท  าใหก้ารปฏิบตัิราชการตามอ านาจหนา้ที่ของราชการเป็นไป

ในลักษณะที่มีความรับผิดชอบ ท าให้ผูป้กครองชุมชน กรรมการสถานศึกษา มีความเช่ือถือในความมี

คุณธรรม จริยธรรม การปฏิบตัิหน้าที่โดยการค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และ
การยดึมัน่ในหลกัธรรมาภิบาล สามารถแกไ้ขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของคณะครู บุคลากร

ทางการศึกษา นกัเรียน ใหล้ดนอ้ยลงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและบงัเกิดผลอยา่งเป็นรูปธรรมมากยิง่ขึ้น 

 
 
 

 
 

                                                                                                                                                         (นายสมบูรณ์  บุญธรรม) 
                                                                                                                   ผูอ้  านวยการโรงเรียนวดัธรรมศาลา 

                                                                                                                                                          (หลวงพอ่นอ้ยอุปถมัภ)์ 
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