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หลักการและเหตุผล 
 การทุจริตและประพฤติมิชอบเปนปญหาท่ีมีมานาน และยิ่งมีกระบวนการท่ีมีความซับซอนมากข้ึน ถือเปน 
ปญหาที่เกิดขึ ้นทั้งในองคการภาครัฐและเอกชน ซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงขึ้น สงผลใหเกิดวิกฤตศรัทธาตอ 
สังคมไทย ปจจุบันมีการตรวจสอบและเผยแพรใหสาธารณชนไดรับทราบ ทําใหประชาชนใหความสนใจการทํางาน 
ของภาครัฐมากยิ่งข้ึน 
 การปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เปนวาระแหงชาติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื ่อ วันที่ 19 
ธันวาคม 2549 โดยใชช่ือวา “วาระแหงชาติดานจริยธรรม ธรรมาภิบาล การปองกันการทุจริตประพฤติ มิชอบใน
ภาครัฐ” ตอมาคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2551 เห็นชอบใหหนวยงานภาครัฐนําแนวทาง และ
มาตรการตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551-2555 ไปใชเปนกรอบ ทิศ
ทางการประสานความรวมมือในการดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริต และแปลงยุทธศาสตรไปสู การ
ปฏิบัติโดยกําหนดเพิ่มเติมไวในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปและแผนปฏิบัติราชการประจําปของสวนราชการซึ่งจะ 
กอใหเกิดประโยชนในการปฏิบัติราชการ และการบูรณาการปองกันและปราบปรามแกไขปญหาการทุจริต 
คอรรัปช่ัน ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล 
 ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2557-2559 นโยบายการบริหาร 
จัดการที่ดีมุงเนนเสริมสรางมาตรฐานดานคุณธรรม จริยธรรม ใหแกขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ และพัฒนา 
ความโปรงใสในการปฏิบัติงาน พรอมท้ังปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของขาราชการและ 
เจาหนาที่ของรัฐ นาไปสูการปฏิบัติใหบังเกิดผลเปนรูปธรรม และเปนเครื่องมือชี้นําการพัฒนาหนวยงานจากทุก 
ภาคสวน ใหเกิดการบูรณาการความรวมมือกันอยางจริงจังในการปองกันและปราบปรามการทุจริต โดยมี 
วัตถุประสงคหลัก 4 ประการ คือ 
 1) สังคมไทยมีวินัย คุณธรรมและจริยธรรม  
 2) เครือขายจากทุกภาคสวน มีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต  
 3) ระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม กระจาย และถวงดุลอานาจอยางมีประสิทธิภาพ  
 4) สังคมรูเทาทัน รวมคิดปองกันการทุจริต โดยจะมีการดําเนินการตามยุทธศาสตร4 ประการ 
 ยุทธศาสตรท่ี 1 : ปลูกจิตสานึก คานิยม คุณธรรม และจริยธรรม และสรางวินัยแกทุกภาคสวน  
 ยุทธศาสตรท่ี 2 : รวมพลังแผนดินปองกันและปราบปรามการทุจริต  
 ยุทธศาสตรท่ี 3 : เสริมสรางความแข็งแกรงแกหนวยงานตอตานการทุจริต  
 ยุทธศาสตรท่ี 4 : สรางบุคลากรมืออาชีพปองกันและปราบปรามการทุจริต 
 การดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกัน และปราบปรามการทุจริตในสวนราชการสํานักงาน 
คณะกรรมการการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ สํานักงาน ป.ป.ช.) และสํานักงานคณะกรรมการ 
ปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ( สํานักงาน ป.ป.ท. ) กําหนดใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติการ 
ปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2559 โดยมีแนวทางในการดําเนินงาน  
คือ หากสวนราชการไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปและมีการกําหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ตัวชี้วัด ไว
แลว และเห็นวาสามารถตอบสนองยุทธศาสตรชาติฯ ได ก็ใหนําแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ตัวช้ีวัด ดังกลาว มา
บรรจุ ไวในแผนปฏิบัติราชการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559 หากไม 
ตอบสนองตอยุทธศาสตรชาติฯ ก็กําหนดข้ึนมาใหมและนําไปบรรจุไวในแผนปฏิบัติราชการ 3 ปดวย โดยกําหนด 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ตัวช้ีวัด ใหเปนไปตามพันธกิจ และสอดคลองกับยุทธศาสตรของโรงเรียน 



 ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี โรงเรียนวัดนางแกว จึงไดจัดทําแผนปองกันและ 
ปราบปรามการทุจริต 3 ป พ.ศ. 2557 - 2559 ) ข้ึนเพื่อเปนกรอบในการดําเนินการปองกันและปราบปรามการ 
ทุจริตของสถานศึกษา และใหสวนราชการ/หนวยงาน ใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติการการปองกันและ 
ปราบปราม การทุจริตประจําปตอไป 
 
วัตถุประสงค 
 1. เพื่อสงเสริมใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตสานึกในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต มี 
คุณธรรมจริยธรรมในการดําเนินชีวิต และปฏิบัติงาน 
 2. เพื่อปองกันและเฝาระวังมิใหเกิดการทุจริต การปฏิบัติและ/หรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบใน 
การปฏิบัติราชการข้ึนภายในหนวยงานโดยประสานความรวมมือระหวางภาครัฐและเครือขายภาคประชาชนใน
การ ติดตามตรวจสอบแจงขอมูลเบาะแสการประพฤติมิชอบ 
 3. เพื่อสงเสริมใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวัดบางกะโด มีระบบการทางานและ 
การตรวจสอบท่ีเขมแข็งในการปองกันการทุจริต 
 4. เสริมสรางศักยภาพของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมี 
ประสิทธิภาพตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 
ขอมูลประกอบการจัดทําแผนปองกันและปราบปรามการทุจริต 
 โรงเรียนวัดชนะสงคราม สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ไดจัดทําแผน
ปองกันและปราบปรามการทุจริตใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตท่ี
สํานักงาน ป.ป.ช. กําหนดเปนขอมูลประกอบการจัดทําแผน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การติดตามผลความกาวหนาตามแผนปฏิบัติการการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
ประจําปงบประมาณ 2565 
โรงเรียนวัดชนะสงคราม 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
 แนวทางการตรวจติดตามผลความกาวหนาการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการ 
ทุจริตภาครัฐ ประจําปงบประมาณ 2565 ดําเนินการ ดังนี ้
 ติดตามผลความกาวหนางาน/โครงการ และงบประมาณประจําปงบประมาณ 2565 โดยกําหนดกิจกรรม 
และแผนผัง (Gantt Chart) การติดตามผลความกาวหนาในหวงระยะเวลาการในการดําเนินโครงการตาม 
แผนปฏิบัติการฯ ดังนี้ 

ท่ี กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาเดือน 

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

1 จัดประชุมเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบและ
การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำ ป 
2565 ทบทวน/วิเคราะห ความเส่ียง
ตางๆ  

500 

            

2 จัดทำแผนปฏิบัติการฯประจำป 2565 
เสนอ คณะกรรมการสถานศึกษา 
ผูอํานวยการโรงเรียนใหความ 
เห็นชอบ และจัดสงแผนปฏิบัติการฯ
ใหผูอํานวยการ สำนักงานเขตพื้นท่ี  

500 

            

3 สํารวจความคิดเห็นของผูมีสวนได 
สวนเสีย 

500 
            

4 ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ  500             
5 เสนอสรุปผลการดําเนินงานตอ 

ผูอํานวยการสำนักงานเขตพื้นท่ี เพื่อ
ขอความเห็นชอบ  

500 
            

6 จัดทำเอกสารรายงานสรุปผลการ 
ดำเนินการรายงานสำนักงานเขต พื้นท่ี 
รับทราบตอไป 

500 
            



ความนํา 

 หลักการและเหตุผล สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กำหนดประเมินผลการ 
ปฏิบัติราชการตามคํา รับรองการปฏิบัติราชการของโรงเรียนวัดชนะสงคราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตัวช้ีวัดท่ี 7 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการ 
ตามมาตรการปองกนัและปราบปรามการทุจริต โดยพิจารณาจากผลสำเร็จของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ 
ปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติวาดวย การปองกันและปราบปราม 
การทุจริตสถานศึกษา และการจัดการขอรองเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเวน การปฏิบัติหนาที่โดยมิ 
ชอบของครู บุคลากรทางการศึกษา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 และขอกลาวหาครู บุคลากร ทางการศึกษา ท่ี
ไมไดปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความรับผิดชอบตอประชาชน ไมมีคุณธรรม ไมมีจริยธรรมไมคำนึงถึงประโยชน 
สวนรวมเปนท่ีต้ัง และไมมีธรรมาภิบาล ตามท่ีมีกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการท่ี เกี่ยวของไดกำหนด
ไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 การตรวจสอบและนําเรื่องรองเรียนเขาสูกระบวนการสอบสวน ขอเท็จจริง การแจง
ตักเตือน ดำเนินคดี หรืออื่นๆ ตามระเบียบ ขอกฎหมายท่ีกำหนดไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 ในการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนวัดชนะสงคราม สำนักงานเขต 
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 นั้น โรงเรียนวัดชนะสงคราม 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ไดทำการศึกษาและวิเคราะหขอมูลจากแผนปฏิบัติ
การปองกันและปราบปราม การทุจริตสถานศึกษา และผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันและ 
ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยกําหนดใหสถานศึกษาตองจัดทำ
แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตในหนวยงานของตน เพื่อสนับสนุนและสอดคลองกับยุทธศาสตร 
วาดวยการปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 4 ยุทธศาสตร ดังนี ้
  ยุทธศาสตรที่ 1 เสริมสรางจิตสํานึก คานิยม ใหสถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
  ยุทธศาสตรที ่ 2 บูรณาการหนวยงานทุกภาคสวน ในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
สถานศึกษา  
  ยุทธศาสตรที่ 3 เสริมสรางความเขมแข็งในการปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
  ยุทธศาสตรที ่ 4 พัฒนาศักยภาพครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
 
วัตถุประสงค 
 มีการบริหารการจัดการอยางเปนระบบ ครูมีจรรยาบรรณ และมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู 
ผูเรียนเกิดทักษะการเรียนรูดวยตนเองอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูใน 
ระดับดี สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยและอนุรักษทรพัยากรส่ิงแวดลอม สามารถดํารงตนอยูในสังคมไดอยางมี
ความสุข 
 
ยุทธศาสตรและมาตรการ/แนวทางดําเนินงาน 
 ยุทธศาสตรท่ี 1 : เสริมสรางจิตสํานึก คานิยม ใหสถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
วัตถุประสงค มุงสงเสริมเสริมสรางจิตสํานึกและคานิยมใหแกสถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมี 
ทัศนคติ วิสัยทัศน ในการรวมกันแกไขและรับผิดชอบตอปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบสถานศึกษา รวมท้ัง  

 
 



การรณรงค เผยแพร ประชาสัมพันธ ใหทุกภาคสวนมีวินัย เคารพกฎหมาย กฎและระเบียบ ท่ีจะเปนกลไกในการ 
แกไขปญหา การพัฒนา ตลอดจนเปนการวางรากฐานในการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 มาตรการ/แนวทางดําเนินงาน  
 1. สงเสริมการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
      1.1 เสริมสรางความรูความเขาใจแกครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ใหปฏิบัติงานและ ดําเนิน 
ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
      1.2 ประยุกตการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใหเกิดมรรคผลในทางปฏิบัติ 
      1.3 จัดใหมีหลักสูตรการเรียนรูหรือการฝกอบรมเกี่ยวกับการใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แกครู 
บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 
 2. สงเสริมใหครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ไดเรียนรูและปฏิบัติงานตามหนาท่ีดวยหลักธรรมาภิบาล 
      2.1 สงเสริมใหครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีความรู ความเขาใจ รวมท้ังมีการฝกอบรม 
เพื่อใหปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 
      2.2 สงเสริมใหครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ไดประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางคุณธรรม
และจริยธรรม 
      2.3 ควบคุม กำกับ ดูแลการปฏิบัติงาน การประพฤติปฏิบัติตนของครู บุคลากรทางการศึกษา 
นักเรียน ใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 
 3. กําหนดใหมีหลักสูตรทางการศึกษาเพื่อใชเปนเครื่องมือในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
สถานศึกษา 
      3.1 จัดใหมีหลักสูตรทางการศึกษา/หลักสูตรการฝกอบรม ดานการปองกันและปราบปรามการ ทุจริต
สถานศึกษา 
      3.2 กําหนดใหหลักสูตรดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา เปนหลักสูตร บังคับท่ี
ใชฝกอบรมครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ทุกระดับ 
       3.3 สงเสริมแหลงเรียนรูทางวิชาการ ตลอดจนขอมูลขาวสารดานการปองกันและปราบปราม การ
ทุจริตสถานศึกษา  
 4. สงเสริมคานิยมการยกยองและเชิดชูความดี ความซื่อสัตยสุจริต และการตอตานการทุจริต 
      4.1 สงเสริมการสรางแรงจูงใจใหครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ปฏิบัติหนาท่ีราชการดวย ความ
ซื่อสัตย สุจริต เสียสละเพื่อประโยชนสวนรวม 
      4.2 รณรงคเผยแพรประชาสัมพันธใหสังคมมีคานิยม ยกยอง เชิดชู และเห็นคุณคาของการ ประพฤติ
ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
      4.3 สงเสริม เชิดชู หนวยงานหรือบุคคลท่ีมีผลงานดีเดนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต
สถานศึกษา 
      4.4 สงเสริม สนับสนุนใหทุกภาคสวนรวมกันสรางคานิยมในการปองกันและปราบปรามการ ทุจริต
สถานศึกษา 

 
 
 
 
 



 
 ยุทธศาสตรท่ี 2 : บูรณาการหนวยงานทุกภาคสวน ในการปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
วัตถุประสงค มุงประสานความรวมมือระหวางหนวยงานสถานศึกษากับทุกภาคสวนในการปองกันและปราบปราม 
การทุจริตสถานศึกษา สงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของผูปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาในการ 
ติดตาม ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติ มิชอบในสถานศึกษา เสริมสรางและพัฒนาเครือขายผูปกครอง ชุมชน 
คณะกรรมการสถานศึกษาใหเปนกลไกในการตรวจสอบ ถวงดุล รวมถึงการสรางหลักประกันความปลอดภัยในการ 
แจงขอมูลหรือเบาะแสในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
 มาตรการ/แนวทางดําเนินงาน 
 1. บูรณาการหนวยงานสถานศึกษากับองคกรทุกภาคสวนเพื่อสรางความตระหนักและปลูกจิตสํานึกการ 
เปนพลเมืองดี 
      1.1 ประสานความรวมมือทางดานขอมูลและการปฏิบัติงานระหวางหนวยงานสถานศึกษากับ องคกร
ทุกภาคสวน 
      1.2 สงเสริม สนับสนุน องคกรและบุคลากรทางดานส่ือสารมวลชนใหมีความเขมแข็งและเปน อิสระ
ในการทําหนาท่ีตรวจสอบและเผยแพรขอมูลขาวสารใหสาธารณชนรับทราบ 
      1.3 สงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษามีระบบอินเทอรเน็ต เพื่อทําการเผยแพรประชาสัมพันธ ใน การ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา โดยมีเว็บบอรดเพื่อติดตอส่ือสาร ระหวางกัน 
      1.4 เสริมสรางและพัฒนาเครือขายผูปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา  
 2. สงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 
      2.1 เสริมสรางกระบวนการเรียนรูเพื่อใหผูปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษามีความ ต่ืนตัว
ตอสภาพปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในสถานศึกษา 
      2.2 สรางและพัฒนาชองทางในการรับแจงขอมูลหรือเบาะแส ใหมีความสะดวกหลากหลาย รวมท้ัง
สรางหลักประกันความปลอดภัยใหแกบุคคล หนวยงานหรือขอมูลนั้น 
      2.3 สงเสริมสิทธิ์ในการรับรูและการเขาถึงขอมูลขาวสาร  
 2.4 กําหนดมาตรการสรางแรงจูงใจใหแกผูแจงขอมูลหรือเบาะแส ใหไดรับรางวัลตอบแทน 
       2.5 ใหองคกรหรือบุคลากรดานส่ือสารมวลชนเปนส่ือกลางในการแสวงหาความรวมมือเพื่อ ปองกัน
และปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  
 3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอาํนาจทางการศึกษา 
       3.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาโดย
เนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 
       3.2 พัฒนาประสิทธิภาพการติดตามประเมินผลการดําเนินการตามกลยุทธจุดเนน เพื่อพัฒนา 
คุณภาพ ทางการศึกษา 
 
 ยุทธศาสตรท่ี 3 : เสริมสรางความเขมแข็งในการปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
วัตถุประสงค มุงพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถวงดุลการใชอํานาจใหเหมาะสมชัดเจน 
และ มีประสิทธิภาพ สรางกลไกความรวมมือระหวางหนวยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนใหมีศักยภาพในการ
ปองกัน และปราบปรามการทุจริต สงเสริมความรวมมือดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตกับหนวยงานทุก
ภาค สวน 
 
 



 มาตรการ/แนวทางดําเนินงาน 
 1. พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม พรอมท้ังสรางความโปรงใสและเปนธรรมในการ 
บริหารงานบุคคลภายใตระบบคุณธรรม 
     1.1 ใหสถานศึกษาท่ีมีพันธกิจดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต มีโครงสรางของ หนวยงาน 
อัตรากําลัง การบริหารงานบุคคล และงบประมาณท่ีเหมาะสม สอดคลองกับ ภารกิจและความ รับผิดชอบ 
     1.2 สนับสนุนใหมีการตรวจสอบและถวงดุลการใชอํานาจระหวางหนวยงานสถานศึกษาดวยกัน 
     1.3 ใหสถานศึกษา ควบคุม กํากับ ติดตาม ประเมินผล การใชอํานาจในการปฏิบัติงานดาน การ 
ปองกันและปราบปรามการทุจริต 
 2. สรางกลไกความรวมมือระหวางหนวยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนใหมีศักยภาพในการปองกันและ 
ปราบปรามการทุจริต 
     2.1 วางแนวทางและสงเสริมบทบาทความรวมมือระหวางหนวยงานสถานศึกษากับภาคเอกชน ในการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต 
     2.2 ประสานความรวมมือกับองคกรภาคเอกชนเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต ใน 
สถานศึกษา  
 3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกร 
     3.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา 
     3.2 พัฒนาปรับปรุงและเผยแพรหลักเกณฑในการบริหารงานท่ีโปรงใสและเปนธรรม  
 4. สงเสริมประสิทธิภาพการดําเนินงานดานการจัดระบบการควบคุมภายในและบริหารจัดการความเส่ียง 
      4.1 สงเสริมใหมีการจัดทํารายงานการควบคุมภายในของสถานศึกษา  
      4.2 สงเสริมสนับสนุนใหทุกสถานศึกษามีแผนการตรวจสอบภายในท่ีเปนระบบและมีประสิทธิภาพ 
 ยุทธศาสตรท่ี 4 : พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการปองกันและปราบปรามการ 
ทุจริต สถานศึกษา วัตถุประสงค มุงพัฒนาสมรรถนะ และขีดความสามารถใหครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 
ในการปองกัน และปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาใหสัมฤทธิผลไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อแกไขสภาพปญหา 
การทุจริตใหเปน ระบบอยางตอเนื่อง สรางมาตรฐานทางวิชาชีพใหสามารถรวมมือหรือประสานการปฏิบัติกับ 
องคกรทุกภาคสวน 
 
 มาตรการ/แนวทางดําเนินงาน  
 1. พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถของครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการปองกันและ
ปราบปราม 
      1.1 กําหนดใหครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ฝกอบรมหลักสูตรดานการปองกันและ 
ปราบปรามการทุจริต ในสถานศึกษา เพื่อใหมีความเช่ียวชาญ 
 1.2 กําหนดใหมีหลักสูตรการศึกษา และหลักสูตรการฝกอบรมวิชาชีพดานการปองกันและ 
ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  
 2. สรางมาตรฐานทางวิชาชีพดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
      2.1 สงเสริมใหสถานศึกษารวมกันสรางมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ 
      2.2 กําหนดใหมีหนวยงานหลัก เพื่อรับผิดชอบในการติดตามประเมินผล รวมถึงการลงโทษ ครู 
บุคลากรทางการศึกษานักเรียน  
 3. สงเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 



     3.1 สงเสริมและสนับสนุนใหมีการฝกอบรมครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน หลักสูตรการ บริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี 
     3.2 สงเสริมและสนับสนุนใหมีการฝกอบรมหลักสูตรคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติหนาท่ี และ
แนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ตาง ๆ  
 4. สงเสริมและสนับสนุนใหมีการสรางองคความรูเรื่องการปองกนัและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา 
     4.1 จัดใหมีกิจกรรมการสรางองคความรูในเรื่องการปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา แก 
ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 
     4.2 สงเสริมใหหนวยงานภาครัฐมีการแลกเปล่ียนความรู และขอมูลขาวสารดานการปองกันและ 
ปราบปรามการทุจริต 
 

 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. โรงเรยีนวัดชนะสงคราม สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ปฏิบัติหนาท่ี
ดวยความโปรงใสและเปนธรรม 
 2. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีจิตสํานึกในการเปนพลเมืองดี ปฏิบัติงานตาม ระเบียบวินัย 
และมีความซื่อสัตยสุจริต 
 3. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีความรูเรื่องการปองกนัและปราบปรามการ ทุจริตใน 
สถานศึกษามากยิ่งข้ึน 
 4. โรงเรยีนวัดชนะสงคราม สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ปฏิบัติงานตาม
หลักคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปน แนวทางปฏิบัติ 
 5. โรงเรยีนวัดชนะสงคราม สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีความเขาใจ
และใหความรวมมือในกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการ ทุจริต ในสถานศึกษา 
 



 บทสรุป 
 แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนวัดชนะสงคราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จัดทำข้ึนเพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินงานใน
ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตของสถานศึกษา ปฏิบัติงานในดานการปองกนัและปราบปรามการทุจริต
ใหบรรลุตามวัตถุประสงค เกิดผลสัมฤทธิ์ตามท่ีคาดหวังไว ทำใหการปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาท่ีขอขาราชการ
เปนไปในลักษณะท่ีมีความรับผิดชอบ ทำใหผูปกครอง ขุมขน คณะกรรมการสถานศึกษา มีความเช่ือถือในความมี
คุณธรรม ความมีจริยธรรม การปฏิบัติหนาที่โดยการ คำนึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน และ
การยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล สามารถแกไขปญหาการ ทุจริตและประพฤติมิชอบของคณะครู บุคลากรทางการ
ศึกษา นักเรียน ใหลดนอยลงไดอยางมีประสิทธิภาพ และ บัง เกิดผลอยางเปนรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ดังนั้น ในการ
ดําเนินงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต สถานศึกษา ตองบูรณาการและอาศัย ความรวมมือจากทุก
ภาคสวน และจะตองปฏิบัติอยางตอเนื่องใหเปนระบบ โดยหากมีการบูรณาการความรวมมือ จากทุกภาคสวน
อยางจริงจังและตอเนื่องแลว ก็จะสงผลตอการบรรลุตาม ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังไว สวนราชการและ สถานศึกษา 
ปฏิบัติหนาท่ีดวยความโปรงใสและเปนธรรม คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีความรูเรื่อง การปองกัน
และปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษามากยิ่งขึ้น มีจิตสํานึกในการเปนพลเมืองดี ปฏิบัติงานตาม ระเบียบวินัย 
และมีความซื่อสัตยสุจริต ทุกภาคสวนมีความเขาใจและใหความรวมมือในกิจกรรมการปองกันและ ปราบปรามการ
ทุจริตสถานศึกษา ปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปนแนวทาง
ปฏิบัติ รวมถึงสงผลตอการพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมในระดับจังหวัดและระดับประเทศใหยั่งยืนได 


