
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏบิัติการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริต ของสถานศึกษา 
 
 

ประจำ ปี 2562- 2565 
 

 
 

โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพ เขต 1



 
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ (ปีงบประมาณ2562-2565) 
 
ที่มา หลักการและเหตุผล 
     การทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นปัญหาที่มีมานานและยิ่งมีกระบวนการที่มีความซับซ้อนมากข้ึน ถือ 
เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งในองค์การภาครัฐและเอกชนซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงส่งผลให้เกิดวิกฤตศรัทธาต่อขึ้น 
สังคมไทยปัจจุบันมีการตรวจสอบและเผยแพร่ให้สาธารณชนได้รับทราบ ทำให้ประชาชนให้ความสนใจการ 
ทำงานของภาครัฐมากยิ่งข้ึน 
    การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เป็นวาระแห่งชาติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2549 
โดยใช้ชื่อว่า“วาระแห่งชาติด้านจริยธรรม ธรรรมาภิบาล การป้องกันการทุจริต ประพฤติ มิชอบในภาครัฐ” 
ต่อมาคณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2551 เห็นชอบให้หน่วยงาน ภาครัฐนำ
แนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2551-2555 
ไปใช้เป็นกรอบทิศทางการประสานความร่วมมือในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
และแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติโดยกำหนดเพิ่มเติมไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี  และแผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปีของส่วนราชการซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติราชการและการบูรณาการป้องกันและปราบปรามแก้ไขปัญหา
การทุจริตคอร์รัปชั่นตอบสนองนโยบายของรัฐบาล 

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2557-2559 นโยบายการ บริหารจัดการที่ดี 
มุ่งเน้นเสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรรม จริยธรรม ให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
พัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ ข้าราชการ 
และเจ้าหน้าที่ของรัฐ นำไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม และเป็นเครื่องมือชี้นำการพัฒนา หน่วยงานจาก 
ทุกภาคส่วน ให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือกันอย่างจริงจังในการป้องกันและปราบปราม การทุจริต โดยมี 

วัตถุประสงค์หลัก 4 ประการ คือ 
1) สังคมไทยมีวินัย คุณธรรมและจริยธรรม 
2) เครือข่ายจากทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
3) ระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม กระจาย และถ่วงดุลอำนาจอย่างมีประสิทธิภาพ 
4) สังคมรู้เท่าทัน ร่วมคิดป้องกันการทุจริต โดยจะมีการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ 4 ประการ  
ยุทธศาสตร์ที่ 1: ปลูกจิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรม และจริยธรรม และสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2: รวมพลังแผ่นดินป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 3:   เสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่หน่วยงานต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 4: สร้างบุคลากรมืออาชีพป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
    การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในส่วนราชการ 
สำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงานป.ป.ช.) 
และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) กำหนดให้ส่วนราชการ จัดทำ 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562-2565 โดยมี 



แนวทางใน การดำเนินงานคือหากส่วนราชการได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปีและมีการกำหนดแผนงาน/ โครงการ/ 
กิจกรรม/ตัวชี้วัด ไว้แล้ว และเห็นว่าสามารถตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติฯ ได้ก็ให้นำแผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ ตัวชี้วัด 
ดังกล่าว มาบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562– 2565 
หากไม่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติฯ ก็กำหนดขึ้นมาใหม่และนำไปบรรจุ ไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ด้วย 
โดยกำหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ตัวชี้วัด ให้เป็นไปตามพันธกิจ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของโรงเรียน 
ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ จึงได้จัดทำ
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2562 – 2565) ขึ้นเพ่ือเป็น 
กรอบในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสถานศึกษาและให้ส่วนราชการ/หน่วยงาน 
ใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตประจำปีต่อไป 
    วัตถุประสงค์ 
1.  เพ่ือส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีจิตสำนึกในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต มี คุณธรรม 
จริยธรรมในการดำเนินชีวิตและปฏิบัติงาน 
2.  เพ่ือป้องกันและเฝ้าระวังมิให้เกิดการทุจริตการปฏิบัติและ/หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบใน 
การปฏิบัติราชการข้ึนภายในหน่วยงานโดยประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเครือข่ายภาคประชาชนใน การ 
ติดตามตรวจสอบแจ้งข้อมูลเบาะแสการประพฤติมิชอบ 
3.  เพ่ือส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ มีระบบการทำงาน และ 
การตรวจสอบที่เข้มแข็งในการป้องกันการทุจริต 
4. เสริมสร้างศักยภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามรถปฏิบัติงานได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ข้อมูลประกอบการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ ได้จัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแผน 



 
การติดตามผลความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563 
โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ 
    แนวทางการตรวจติดตามผลความก้าวหน้าการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการปราบปรามการป้องกัน   และ 
ทุจริตภาครัฐประจำปีงบประมาณ 2563 ดำเนินการดังนี้ 
    ติดตามผลความก้าวหน้างาน/โครงการ และงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2563 โดยกำหนด กิจกรรม และแผนผัง  
(Gantt Chart) การติดตามผลความก้าวหน้าในห้วงระยะเวลาการในการดูโครงการตามดำเนิน แผนปฏิบัติการฯดังนี้ 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

ที ่ กจิกรรม ระยะเวลา (เดอืน) 

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

1 จดัประชุมเจา้หน้าทีผู่ร้บั และการ จดัท ำ
แผนปฏบิตักิารฯ ประจ ำปี 2562 
ทบทวน/วเิคราะห ์ความ 
เสีย่งต่างๆ 

            

2 จดัท ำแผนปฏบิตักิารฯประจ ำปี 2562 

เสนอคณะกรรมการ สถานศกึษา 
ผูอ้ ำนวยการโรงเรยีน ใหค้วามเหน็ชอบและจดัส่ง 
แผนปฏบิตักิารฯใหผู้อ้ ำนวยการ 
ส ำนกังานเขตพืน้ที ่

            

3 ส ำรวจความคดิเหน็ของผูม้สี่วนได ้
ส่วนเสยี 

            

4 ด ำเนินการตามแผนปฏบิตักิารฯ             

5 เสนอสรุปผลการด าเนินงานต่อ ผูอ้ ำนวยการ
ส ำนกังานเขตพืน้ที ่
เพื่อขอความเหน็ชอบ 

            

6 จดัท ำเอกสารรายงานสรุปผลการ 
ด ำเนินการรายงานส านักงานเขต 
พืน้ทีร่บัทราบต่อไป 
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คำนำ 
หลักการและเหตุผล 
    สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กำหนดประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำ
รับรองการปฏิบัติราชการของโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตัวชี้วัดที่ 7 
ความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยพิจารณาจากผลสำเร็จของ 
การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา และการจัดการข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือ 
การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของครู บุคลากรทางการศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และข้อกล่าวหาครู บุคลากร 
ทางการศึกษาที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความรับผิดชอบต่อประชาชน ไม่มีคุณธรรม ไม่มี จริยธรรม 
ไม่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง และไม่มีธรรมาภิบาล ตามที่มีกฎหมาย ตามระเบียบ แบบแผนของทางราชการที่ 
เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ในปีงบประมาณ พ .ศ. 2563 การตรวจสอบและนำเรื่อง ร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบสวน 
ข้อเท็จจริง การแจ้งตักเตือน ดำเนินคดี หรืออ่ืนๆ ตามระเบียบ ข้อ กฎหมายกำหนดไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนธนบุรีเทพีพลารักษ์ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 
นั้นโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ ได้ทำการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากแผนปฏิบัติ 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา และผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยกำหนดให้สถานศึกษาต้องจัดทำ
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริตในหน่วยงานของตน เพื่อสนับสนุนและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
ว่าด้วยการปราบปรามการทุจริตสถาน 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยม ให้สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
  วิสัยทัศน์ 
สร้างโอกาสทางการศึกษา มุ่งมั่นพัฒนาจัดการศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ ภายใต้ 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  พันธกิจ 
1. ประสานความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ เพื่อการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง 
2. เสริมสร้างความเข้มแข็งของสถานศึกษา และพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีประสิทธิภาพ 
3. พัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพและมุ่งสู่มาตรฐานการศึกษา 
4. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกรายวิชาสู่มาตรฐานสากล 
5. พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย ปลูกฝังคุณธรรม ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการ 
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ทักษะการดำรงชีวิต รักษ์ความเป็นไทย และท้องถิ่นของตนเอง 



6. นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการการจัดการเรียนการสอนและบริการชุมชน 
  วัตถุประสงค์ 
  มีการบริหารการจัดการอย่างเป็นระบบ ครูมีจรรยาบรรณ และมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ ครู 
ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อยู่ใน ระดับดี 
สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยและอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้ อย่างมีความสุข 
ยุทธศาสตร์และมาตรการ/แนวทางดำเนินงาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยม ให้สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
  วัตถุประสงค์ 
  มุ่งส่งเสริมเสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้แก่สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมี ทัศนคติ วิสัยทัศน์ 
ในการร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบสถานศึกษา รวมทั้ง เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ 
ให้ทุกภาคส่วนมีวินัย เคารพกฎหมาย กฎและระเบียบ ที่จะเป็นกลไกในการ แก้ไขปัญหา การพัฒนา 
ตลอดจนเป็นการวางรากฐานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐได้ อย่างมีประสิทธิภาพ 
  มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน 
1. ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1.1 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ให้ปฏิบัติงานและดำเนิน 
ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1.2 ประยุกต์การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดมรรคผลในทางปฏิบัติ 
1.3 จัดให้มีหลักสูตรการเรียนรู้หรือการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แก่ครู 

บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 
2. ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ได้เรียนรู้และปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยหลักธรรมาภิบาล 

2.1 ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งมีการฝึกอบรม 
เพ่ือให้ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 

2.2 ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ได้ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทาง คุณธรรม และจริยธรรม 
2.3 ควบคุม กำกับ ดูแลการปฏิบัติงาน การประพฤติปฏิบัติตนของครู บุคลากรทางการศึก นักเรียน 

ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 
3. กำหนดให้มีหลักสูตรทางการศึกษาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สถานศึกษา 

3.1 จัดให้มีหลักสูตรทางการศึกษา/หลักสูตรการฝึกอบรม ด้านการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตสถานศึกษา 
3.2 กำหนดให้หลักสูตรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา เป็นหลักสูตร บังคับท่ี ใช้ฝึกอบรมครู 

บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ทุกระดับ 
3.3 ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการ ตลอดจนข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันและปราบปราม การทุจริตสถานศึกษา 



 
4. ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต 

4.1 ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ความ ซื่อสัตย์ สุจริต 
เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 

4.2 รณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สังคมมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการ ประพฤติ 
ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 

4.3 ส่งเสริม เชิดชู หน่วยงานหรือบุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริต สถานศึกษา 
4.4 ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างค่านิยมในการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริต สถานศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สถานศึกษา 
  วัตถุประสงค์ 
  มุ่งประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปราม การทุจริตสถานศึกษา 
ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาใน ติดตาม 
ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติ มิชอบในสถานศึกษา เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน 
คณะกรรมการสถานศึกษาให้เป็นกลไกในการตรวจสอบ ถ่วงดุล รวมถึงการสร้างหลักประกันความ ปลอดภัยในการ 
แจ้งข้อมูลหรือเบาะแสในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
  มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน 
1. บูรณาการหน่วยงานสถานศึกษากับองค์กรทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความตระหนักและปลูกจิตสำนึก การเป็นพลเมืองดี 

1.1 ประสานความร่วมมือทางด้านข้อมูลและการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับ องค์กร ทุกภาคส่วน 
1.2 ส่งเสริม สนับสนุน องค์กรและบุคลากรทางด้านสื่อสารมวลชนให้มีความเข้มแข็งและเป็นอิสระใน การทำ

หน้าที่ตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนรับทราบ 
1.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบอินเทอร์เน็ต เพ่ือทำการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ในการ 

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาเว็บบอร์ดเพ่ือติดต่อสื่อสารโดยมี ระหว่างกัน 
1.4 เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา 

2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 
2.1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษามีความตื่นตัว 

ต่อสภาพปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในสถานศึกษา 
2.2 สร้างและพัฒนาช่องทางในการรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้มีความสะดวกหลากหลาย รวมทั้ง 

สร้างหลักประกันความปลอดภัยให้แก่บุคคล หน่วยงานหรือข้อมูลนั้น 
2.3 ส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
2.4 กำหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้แจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้ได้รับรางวัลตอบแทน 
2.5 ให้องค์กรหรือบุคลากรด้านสื่อสารมวลชนเป็นสื่อกลางในการแสวงหาความร่วมมือเพ่ือ ป้องกัน 

และปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 



 
3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอำนาจทางการศึกษา 

3.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา โดย 
เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

3.2 พัฒนาประสิทธิภาพการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามกลยุทธ์จุดเน้น เพ่ือพัฒนา คุณภาพทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
  วัตถุประสงค์ 
  มุ่งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสมชัดเจน และ มีประสิทธิภาพ 
สร้างกลไกความร่วม มือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการ ป้องกัน และปราบปรามการทุจริต 
ส่งเสริมความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับ หน่วยงานทุกภาคส่วน 
  มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน 
1. พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม พร้อมทั้งสร้างความโปร่งใสและเป็นธรรมในการ 
บริหารงานบุคคลภายใต้ระบบคุณธรรม 

1.1 ให้สถานศึกษาท่ีมีพันธกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีโครงสร้างของ หน่วยงาน อัตรากำลัง 
การบริหารงานบุคคล และงบประมาณที่เหมาะสมองกับสอดคล้อง ภารกิจและความรับผิดชอบ 

1.2 สนับสนุนให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจระหว่างหน่วยงานสถานศึกษา ด้วยกันเอง 
1.3 ให้สถานศึกษา ควบคุม กำกับ ติดตาม ประเมินผล การใช้อำนาจในการปฏิบัติงานด้าน การ 

ปอ้งกันและปราบปรามการทุจริต 
2. สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกัน และ 
ปราบปรามการทุจริต 

2.1 วางแนวทางและส่งเสริมบทบาทความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชน ใน 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

2.2 ประสานความร่วมมือกับองค์กรภาคเอกชนเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในสถานศึกษา 
3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร 

3.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา 
3.2 พัฒนาปรับปรุงและเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการบริหารงานที่โปร่งใสและเป็นธรรม 

4. ส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการจัดระบบการควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง 
4.1 ส่งเสริมให้มีการจัดทำรายงานการควบคุมภายในของสถานศึกษา 
4.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกสถานศึกษามีแผนการตรวจสอบภายในที่เป็นระบบและมี ประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริต สถานศึกษา 
วัตถุประสงค์ 



  มุ่งพัฒนาสมรรถนะ และขีดความสามารถให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกัน และ 
ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาให้สัมฤทธิผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ไขสภาพปัญหาการทุจริต ระบบ อย่างต่อเนื่อง 
สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพให้สามารถร่วมมือหรือประสานการปฏิบัติกับองค์กรทุกภาคส่วน มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน 
1. พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถของครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต 

1.1 กำหนดให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ฝึกอบรมหลักสูตรด้านการป้องกันและ ปราบปราม การทุจริต 
ในสถานศึกษาเพ่ือให้มีความเชี่ยวชาญ 

1.2 กำหนดให้มีหลักสูตรการศึกษา และหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพด้านการป้องกันและ ปราบปราม 
การทุจริตสถานศึกษา 
2.  สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

2.1 ส่งเสริมให้สถานศึกษาร่วมกันสร้างมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ 
2.2 กำหนดให้มีหน่วยงานหลัก เพ่ือรับผิดชอบในการติดตามประเมินผล รวมถึงการลงโทษ ครู บุคลากร 

ทางการศึกษา นักเรียน 
3.  ส่งเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน หลักสูตรการบริหาร 
กิจการบ้านเมืองที่ดี 

3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ และ 
แนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ตา่ง ๆ 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสร้างองค์ความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน สถานศึกษา 

4.1 จัดให้มีกิจกรรมการสร้างองค์ความรู้ในเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา แก่ ครู 
บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 

4.2 ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีการแลกเปลี่ยนความรู้ และข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันปราบปราม การทุจริต 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม 
2. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีจิตสำนึกในการเป็นพลเมืองดี ปฏิบัติงานตาม ระเบียบ วินัย 
และมีความซื่อสัตย์สุจริต 
3. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตใน สถานศึกษามากยิ่งขึ้น 
4. โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ ปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรมจริยธรรม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง 
เป็นแนวทางปฏิบัติ 
5. โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ มีความเข้าใจและให้ความร่วมมือในกิจกรรมการป้องกันและ ปราบปรามการ 
ทุจริตในสถานศึกษา 
6. ส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมในสถานศึกษาได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป 



บทสรุป 
    แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562 จัดทำ
ขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในด้านกานและป้องกันปราบปรามการทุจริตของ สถานศึกษา 
ปฏิบัติงานในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เกิดผลสัมฤทธิ์ ตามทคาดหวังไว้ ทำ
ให้การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่มีความ รับผิดชอบ ทำให้ผู้ปกครอง ขุมขน 
คณะกรรมการสถานศึกษา มีความเชื่อถือในความมีคุณธรรม ความมี จริยธรรม การปฏิบัติหน้าที่โดยการ 
คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการยึดมั่นใน หลักธรรมาภิบาล สามารถแก้ไขปัญหา 
ทุจริตและประพฤติมิชอบของคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ให้ลดน้อยลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบัง 
เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 
    ดังนั้น ในการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ต้องบูรณาการและ 
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และจะต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องให้เป็นระบบ โดยหากมีการบูรณาการความ ร่วมมือ 
จากทุกภาคส่วนอย่างจริงจังและต่อเนื่องแล้ว ก็จะส่งผลต่อการบรรลุตามผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังไว้ ส่วน 
ราชการและสถานศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 
มีความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษามากยิ่งขึ้น มีจิตสำนึกในการเป็น พลเมืองดี ปฏิบัติงานตาม 
ระเบียบวินัย และมีความซื่อสัตย์สุจริต ทุกภาคส่วนมีความเข้าใจและให้ความ ร่วมมือในกิจกรรมการ 
ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เป็นแนวทางปฏิบัติ รวมถึงส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับจังหวัด และระดับประเทศให้ยั่งยืนได้ อีกด้วย 


