
 

    

 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

 

 

 

 
โรงเรียนตลาดหนองหวาย 

อำาเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒ 

กระทรวงศึกษาธกิาร 



 
คำนำ 

 

วันท่ี ๙ ธันวาคมของทุกปีถือเป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ได้ก่อกำเนิดข้ึนหลังจาก 

ใหญ่สมัชชาสหประชาชาติUN)( มีมติเห็นชอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต 

ค.ศ. ๒๐๐๓ (UNCAC) อย่างเป็นเอกฉันท์เมื่อวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๖ จากนั้นประเทศภาคีสมาชิกUN 

๑๙๑ ประเทศ รวมทั้งไทยได้เข้าร่วม ลงนามในอนุสัญญาฯ ระหว่างวนัท่ี ๙-๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๖ ณ ประเทศ 

เม็กซิโก จึงประกาศให้วันท่ี ๙ ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลInternational( Anti- 

Corruption Day) สำหรับประเทศไทย รัฐบาล ร่วมกับสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ 

ทุจริตแห่งชาติ 

(สํานักงาน ป.ป.ช.) สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.) 

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาครัฐวิสาห ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 

กําหนดจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ในวันท่ี 9 ธันวาคม ของทุกปี 

พร้อมกันท้ังในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค นับเป็นมิติใหม่ในการสร้างเจตจํานงทางการเมืองท่ี 

ปัจจุบันให้ความสําคัญในการแก้ไขปัญหาการทุจริตเป็นวาระเร่งด่วนและให้เป็นวาระแห่งชาติด้วย 

กลไกประสานความร่วมมือกับภาครัฐจากทุกภาคส่วน 

 

      โรงเรียนตลาดหนองหวาย ตระหนักและเห็นความสําคัญของการต่อต้านการทุจริต จึงจัดทําแผนปฏิ 

การป้องกันการทุจริต เพื่อดำเนินการป้องกันการทุจริตต่อไป 

 

 

โรงเรียนตลาดหนองหวาย 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

สารบัญ 
 

เร่ือง          หน้า 

คำนำ            ก 

สารบัญ            ข 

๑.หลักการและเหตุผล          ๑ 

๒.วัตถุประสงค์              ๒ 

๓.ยุทธศาสตร์และมาตรการ         ๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 
 

หลักการและเหตุผล 

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ กำหนดการประเมินผลการปฏิบัติรําชการตามคำรับรอง

ของโรงเรียนตลาดหนองหวาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตัวชี้วัดท่ี ๗ ระดับความสําเร็จของการ 

ดําเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยพิจารณาจากผลสําเร็จของ การดำเนินการตาม

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาเพื่อขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ 

ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา และการจัดการข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต 

ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบของครู บุคลากรทางการศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

และข้อกล่าวหาครูบุคลากรทางการศึกษาท่ีไม่ได้ปฏิบัติหน้าท่ีราชการด้วยความรับผิดชอบต่อประชาชนไม่มี 

คุณธรรม ไม่มีจริยธรรม ไม่คํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นทีและไม่มีธรรมาภิบาลตามท่ีมีกฎหมาย ระเบียบ 

แบบแผนของทางราชการท่ีเกี่ยวข้องได้กําหนดไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ การตรวจสอบและนํา 

เรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริงแจ้งตักเตือน ดําเนินคดี หรืออื่นๆ ตามระเบียบ 

ข้อกฎหมายท่ีกำหนดไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

ในการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนตลาดหนองหวายประจำปี 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้นโรงเรียนตลาดหนองหวายได้ทําการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากแผน 

ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาและผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน 



และปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยกําหนดให้สถานศึกษาต้องจัดทํา 

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานของตน เพื่อสนับสนุนและสอดคล้องกับ 

ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ เสริมสร้างจิตสํานึกค่านิยมให้สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต                        

สถานศึกษา 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ พัฒนาศักยภาพครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนในการป้องกันและ 

                    ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

 

วิสัยทัศน์ 

“ครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลผู้ปกครอง ชุมชน 

“คณะกรรมการสถานศึกษาร่วมมือร่วมใจป้องกันและปราบปรามการทุจริต” 

 

พันธกิจ 

 ๑. เสริมสร้างจิตสํานึกและค่านิยม ให้กับครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนยึดหลักธรรมาภิบาล 

๒. บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนเพื่อเสริมสร้าง และพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันและ 

ปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา 

๓. ส่งเสริมบทบาทผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและ 

ปราบปรามการทุจริต 

๔. สร้างกลไกและพัฒนาระบบการตรวจสอบ ถ่วงดุลการใช้อํานาจหน้าท่ีของรัฐให้มีความเข้มแข็งและ

มีประสิทธิภาพ 

๕. ส่งเสริม/สนับสนุนการจัดองค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา อย่าง

จริงจังและต่อเนื่อง 

 

วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงานของส่วนราชการภายในสถานศึกษาให้มีความโปร่งใส และ

เป็นธรรม 

๒. เพื่อส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและ 

รับผิดชอบ ต่อประชาชน 



๓. เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาปฏิบัติตามหลักคุณธรรมจริยธรรมและนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

มาใช้ในการปฏิบัติ 

๔.  เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริต 

 

ยุทธศาสตร์และมาตรการ/แนวทางดําเนินงาน 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : เสริมสร้างจิตสํานึก ค่านิยม ให้สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

วัตถุประสงค์ 

มุ่งส่งเสริมเสริมสร้างจิตสกและค่านิยมให้แก่สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมี 

ทัศนคติ วิสัยทัศน์ในการร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบสถานศึกษา 

รวมทั้งการรณรงค์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้ทุกภาคส่วนมีวินัย เคารพกฎหมายท่ีจะเป็นกฎและระเบียบ 

กลไกในการแก้ไขปัญหา การพัฒนาตลอดจนเป็นการวางรากฐานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 มาตรการ/แนวทางดําเนินงาน 

๑. ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๑.๑  เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนให้

ปฏิบัติงานและดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญเศรษฐกิจพอเพียง 

๑.๒ ประยุกต์การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดมรรคผลนําทาง

ปฏิบัติ 

๑.๓ จัดให้มีหลักสูตรการเรียนรู้หรือการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้หลักปรัชญา

เศรษฐกิจ พอเพียงแก่ครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 

๒ .ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนได้เรียนรู้และปฏิบัติงานตามหน้าท่ีด้วยหลัก

ธรรมาภิบาล 

๒.๑ ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งมี

การฝึกอบรมเพื่อให้ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 

๒.๒ ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนได้ประพฤติปฏิบัติตนตมาตรฐาน

ทางมีคุณธรรมและจริยธรรม 

๒.๓ ควบคุม กำกับ ดูแลการปฏิบัติงานพฤติกํารกํารปฏิบัติตนของครู บุคลากร

ทางการศึกษานักเรียนให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและ

จริยธรรม 



๓. กำหนดให้มีหลักสูตรทางการศึกษาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในกองกนัและปราบปรามการ  

ทุจริตในสถานศึกษา 

๓.๑ จัดให้มีหลักสูตรทางการศึกษา/หลักสูตรการฝึกอบรม ด้านการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

๓.๒ กําหนดให้หลักสูตรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาเป็น

หลักสูตรบังคับท่ีใช้ฝึกอบรมครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนทุกระดับ 

๓.๓ ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการ ตลอดจนข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันและ 

ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

๔. ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชูความดีความซื่อสัตย์สุจริตและการต่อต้านการทุจริต 

๔.๑ ส่งเสริมสร้างแรงจูงใจให้ครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนปฏิบัติหน้าท่ี

ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 

เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 

๔.๒ รณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สังคมมีกํารยกย่องานิยมเชิดชู และเห็นคุณค่า

ของการ 

ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 

๔.๓ ส่งเสริม เชิดชู หน่วยงานหรือบุคคลท่ีมีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

๔.๔ ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างค่านิยมในการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

  กิจกรรม/โครงการ 

   ๑. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและมารยาทไทย 

   ๒. โครงการสถานศึกษาสีขาว 

   ๓. โครงการพัฒนาทักษะการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

   ๔. โครงการส่งเสริมส่ิงแวดล้อมดี ชีวีมีสุข (Zero Waste School) การจัดการขยะ 

   ๕. โครงการเสริมสร้างทักษะอาชีพ   

   ๖. โครงการหนูน้อยน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

สถานศึกษา 

วัตถุประสงค์ 

มุ่งประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับทุกภาคส่วนในการป้องกัน 



และปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน 

คณะกรรมการ สถานศึกษาในการติดตามตรวจสอบการทุจริตหประพฤตืิอมิชอบในสถานศึกษา 

เสริมสร้างและพัฒนา เครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาให้เป็นกลไกในการ

ตรวจสอบ ถ่วงดุล รวมถึงการสร้างหลักประกันความปลอดภัยในการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสในการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

มาตรการ/แนวทางการดำเนินการ 

๑ .บูรณาการหน่วยงานสถานศึกษากับองค์กรทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความตระหนักและปลูก

จิตสํานึกการเป็นพลเมืองดี 

๑.๑ ประสานความร่วมมือทางด้านข้อมูลและการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงาน

สถานศึกษากับองค์กรทุกภาคส่วน 

๑.๒ ส่งเสริม สนับสนุน องค์กรและบุคลากรทางด้านส่ือสารมวลชนให้มีความ

เข้มแข็งและเป็นอิสระในการทําหน้าท่ีตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชน

รับทราบ 

๑.๓ ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อทํางการเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาโดยมีเว็บบอร์ดเพื่อ

ติดต่อส่ือสารระหว่างกัน 

๑.๔ เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา 

๒. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติ

มิชอบ 

๒.๑ เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการ

สถานศึกษามีความต่ืนตัวต่อสภาพปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในสถานศึกษา 

๒.๒ สร้างและพัฒนาช่องทางในการรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้มีความสะดวก

หลากหลายรวมทั้งสร้างหลักประกันความปลอดภัยให้แก่บุคคล หน่วยงานหรือข้อมูลนั้น 

๒.๓ ส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 

๒.๔ กําหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้แจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้ได้รับรางวัล

ตอบแทน 

๒.๕ ให้องค์กรหรือบุคลากรด้านส่ือสารมวลชนเป็นส่ือกลางในการแสวงหาความ

ร่วมมือเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

๓. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอํานาจทาง

การศึกษา 



 ๓.๑ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและ 

สถานศึกษาโดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

๓.๒ พัฒนาประสิทธิภาพการติดตามประเมินผลการตามกลยุทธ์จุดเน้นเพื่อพัฒนา

คุณภาพทางการศึกษา 

  กิจกรรม/โครงการ 

   ๑. โครงการสัมพันธ์ชุมชน 

   ๒. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

   ๓. โครงการสานสายใยปฐมวัยสู่ผู้ปกครอง 

   ๔. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

   ๕. โครงการนิเทศภายใน 

   ๖. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการส่ิอสารและการบริหาร 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

วัตถุประสงค์ 

มุ่งพัฒนาระบบและกลไกใน การตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อำนาจให้ 

เหมาะสมชัดเจนและมีประสิทธิภาพสร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหนว่ยงสถานศึกษากับภาคเอกชน

ให้มีศักยภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตส่งเสริมความร่วมมือด้านการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตกับหน่วยงานทุกภาคส่วน 

มาตรการ/แนวทางการดำเนินการ 

๑. พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุมพร้อมท้ังสร้างความโปร่งใสและเป็นธรรม

ในการบริหารงานบุคคลภายใต้ระบบคุณธรรม 

๑.๑ ให้สถานศึกษาท่ีมีพันธกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มี

โครงสร้างของ หน่วยงานอัตรากลังา การบริหารงานบุคคล และงบประมาณท่ีเหมาะสม 

สอดคล้องกับภารกิจและความรับผิดชอบ 

๑.๒ สนับสนุนให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อํานาจระหว่างสถานศึกษาด้วย

กันเอง 

๑.๓ ให้สถานศึกษาควบคุม กํากับ ติดตาม ประเมินผลการใช้อํานาจในการ

ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

๒. สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 



๒.๑ วางแนวทางและส่งเสริมบทบาทความร่วมมือระหว่างหน่วยงสถานศึกษากับ 

ภาคเอกชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

๒.๒ ประสานความร่วมมือกับองค์กรภาคเอกชนเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตในสถานศึกษา 

๓. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร 

๓.๑ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา 

๓.๒ พัฒนาปรับปรุงและเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการบริหารงานท่ีโปร่งใสและเป็น

ธรรม 

๔. ส่งเสริมประสิทธิภาพการดําเนินงานด้านการจัดระบบการควบคุมภายในและบริหาร

จัดการความเส่ียง 

๔.๑ ส่งเสริมให้มีการจัดทํารายงานการควบคุมภายในของสถานศึกษา 

๔.๒ ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกสถานศึกษามีแผนการตรวจสอบภายในท่ีเป็นระบบและ

มีประสิทธิภาพ 

  กิจกรรม/โครงการ 

   ๑. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

   ๒. โครงการนิเทศภายใน 

   ๓. โครงการพัฒนาแผนงานและงบประมาณ 

   ๔. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการส่ือสารและการบริหาร 

     

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนในการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตสถานศึกษา 

วัตถุประสงค์ 

มุ่งพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนในการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาให้สัมฤทธิผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ไขสภาพ

ปัญหาการทุจริตให้เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพให้สามารถร่วมมือหรือประสาน

การปฏิบัติกับองค์กรทุกภาคส่วน 

มาตรการ/แนวทางการด าเนินการ 

๑. พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถของครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนในการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 



๑.๑  กำหนดให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนฝึกอบรมหลักสูตรด้านการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา เพื่อให้มีความเช่ียวชาญ 

๑.๒  กําหนดให้มีหลักสูตรการศึกษา และหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพด้านการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

๒. สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

๒.๑  ส่งเสริมให้สถานศึกษาร่วมกันสร้างมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ 

๒.๒  กำหนดให้มีหน่วยงานหลัก เพื่อรับผิดชอบในการติดตามประเมินผลรวมถึงการ

ลงโทษครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 

๓. ส่งเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

๓.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน

หลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

๓.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรคุณธรรมและจริยธรรมในการ

ปฏิบัติหน้าท่ีและแนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ต่าง ๆ 

๔. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสร้างองค์ความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ในสถานศึกษา 

๔.๑ จัดให้มีกิจกรรมการสร้างองค์ความรู้ในเรื่องกันและปราบปรามการทุจริตตําม

เป้าของสถานศึกษาแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 

๔.๒ ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีการแลกเปล่ียนความรและข้อมูลข่าวสารด้านการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

กิจกรรม/โครงการ 

   ๑. โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

   ๒. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

   ๓. โครงการนิเทศภายใน 

   ๔. โครงการประชาธิปไตยและวินัยนักเรียน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑. โรงเรียนตลาดหนองหวาย ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม 

๒.. คณะครู บุคลากรทางการศึกษานักเรียนมีจิตสำนึกในการเป็นพลเมืองดี

ปฏิบัติงานตามระเบียบวินัยและมีความซื่อสัตย์สุจริต 

๓. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนมีความรู้เรื่องการป้องกนัและ

ปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษามากยิ่งขึ้น 



๔. โรงเรียนตลาดหนองหวายปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรมจริยธรรมและยึดหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางปฏิบัติ 

๕. โรงเรียนตลาดหนองหวายมีความเข้าใจและให้ความร่วมมือในกิจกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา 

๖. ส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมในสถานศึกษาได้อย่างมั่นคงและ

ยั่งยืนตลอดไป 

   

บทสรุป 

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนตลาดหนองหวายประจำ 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔จัดทำาขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงานในด้านการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตของ สถานศึกษาปฏิบัติงานในด้านการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตให้บรรลุตามวัตถุประสงค์เกิดผลสัมฤทธิ์ตามท่ีคาดหวังไว้ 


