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หลักการและเหตุผล 
 
 การทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นปัญหาท่ีมีมานาน และยิ่งมีกระบวนการท่ีมีความซับซ้อนมากขึ้น ถือ
เป็นปญัหาท่ีเกิดขึ้นท้ังในองค์กรภาครัฐและเอกช ซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงขึ้น ส่งผลให้เกิดวิกฤตศรัทธาต่อ
สังคมไทย ปัจจุบันมีการตรวจสอบและเผยแพร่ให้สาธารณชนได้รับทราบ ทำให้ประชาชนให้ความสนใจการ
ทำงานของภาครัฐมากยิ่งขึ้น 
 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เป็นวาระแห่งชาติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 19 
ธันวาคม 2549 โดยใช้ช่ือว่า “วาระแห่งชาติต้านจริยธรรม ธรรมาภิบาล การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐ” ต่อมาคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2551 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐนำแนวทาง
และมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2551-2555 ไปใช้เป็น
กรอบทิศทางการประสานความร่วมมือในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  และแปลง
ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติโดยกำหนดเพิ่มเติมไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี
ของส่วนราชการซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติราชการ และการบูรณาการป้องกันและปราบปราม
แกไ้ขปัญหาการทุจริตคอรัปช่ัน ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล 
 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2557-2559 นโยบายการบริหาร
จัดการที่ดีมุ่งเน้นเสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ และ
พัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐ นำไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม และเป็นเครื่องมือช้ีนำการพัฒนา
หน่วยงานจากทุกภาคส่วน ใหเ้กิดการบูรณาการความร่วมมือกันอย่างจริงจังในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต โดยมีวัตถุประสงค์หลัก 4 ประการ คือ 

1) สังคมไทยมีวินัย คุณธรรม และจริยธรรม 
 2) เครือข่ายจากทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 3) ระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม กระจาย และถ่วงดุลอำนาจอย่างมีประสิทธิภาพ 
 4) สังคมรู้เท่าทัน ร่วมคิดป้องกันการทุจริต โดยจะมีการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ 4 ประการ 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 :  ปลูกจิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรม และจริยธรรม และสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 :  รวมพลังแผ่นดินป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 3  :  เสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่หน่วยงานต่อต้านการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 :  สร้างบุคลากรมืออาชีพป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 
 การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตในส่วนราชการ
สำนักงาน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) และสำนักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำ
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2562 โดยมี



แนวทางในการดำเนินงาน คือ หากส่วนราชการได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และมีการกำหนดแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ตัวช้ีวัด ไว้แล้ว และเห็นว่าสามารถตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติฯ ได้ ก็ให้นำแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ตัวชี ้วัด ดังกล่าว มาบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2559 หากไม่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติฯ ก็กำหนดขึ้นมาใหม่ และนำไป
บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 3 ปีด้วย โดยกำหนด แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ตัวชี้วัด ให้เป็นไปตามพันธ
กิจ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของโรงเรียน 
 ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี โ รงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย 
(กระจ่าง สิงหเสนี) จึงได้จัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 3 ปี (พ.ศ.2562-2564) ขึ้น เพื่อเป็น
กรอบในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสถานศึกษา และให้ส่วนราชการ/หน่วยงาน ใช้
เป็นแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีต่อไป 
 
วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตสำนึกในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต มี
คุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินชีวิต และปฏิบัติงาน 
 2. เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังมิให้เกิดการทุจริต การปฏิบัติ/และหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบ
ในการปฏิบัติราชการขึ้นภายในหน่วยงานโดยประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเครือข่ายภาคประชาชน
ในการติดตามตรวจสอแจ้งข้อมูลเบาะแสการประพฤติมิชอบ 
 3. เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านหนองไผ่ มีระบบการทำงาน
และการตรวจสอบท่ีเข้มแข็งในการป้องกันการทุจริต 
 4. เสริมสร้างศักยภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 
ข้อมูลประกอบการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) ได้จัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท่ีสำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด
เป็นขอ้มูลประกอบการจัดทำแผน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การติดตามผลความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจรติภาครัฐ 
ประจำปีงบประมาณ 2562 

โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) 
 
 แนวทางการตรวจติดตามผลความก้าวหน้าการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2562 ดำเนินการดังนี้ 
 ติดตามผลความก้าวหน้างาน/โครงการ และงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562 โดยกำหนด
กิจกรรมและแผนผัง (Gantt Chart) การติดตามผลความก้าวหน้าในห้วงระยะเวลาในการดำเนินโครงการตาม
แผนปฏิบติัการฯ ดังนี้ 
 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา (เดือน) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 จัดประชุมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และการ
จัดทำแผนปฏิบัติการฯ ประจำปี 2562 
ทบทวน/วิเคราะห์ความเส่ียงต่างๆ 

            

2 จัดทำแผนปฏิบัติการฯ ประจำปี 2562 
เ ส น อ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ส ถ า น ศ ึ ก ษ า 
ผู ้อำนวยการโรงเรียนให้ความเห็นชอบ 
แ ล ะ จ ั ด ส ่ ง แ ผ น ป ฏ ิ บ ั ต ิ ก า ร ฯ  ใ ห้
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ี 

            

3 สำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย             
4 ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ             
5 เ ส น อ ส ร ุ ป ผ ล ก า ร ด ำ เ น ิ น ง า น ต่ อ

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ เพื ่อขอ
ความเห็นชอบ 

            

6 จ ั ดทำ เอกสาร ร ายงานสร ุปผลการ
ดำเนินการรายงานสำนักงานเขตพื้นที่ ให้
รับทราบต่อไป 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ความนำ 
 

หลักการและเหตุผล 
 
 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กำหนดประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำ
รับรองการปฏิบัติราชการของโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 ตัวชี้วัดท่ี 7 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
โดยพิจารณาจากผลสำเร็จของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา และการจัดการข้อ
ร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของครู บุคลากรทางการศึกษา ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และข้อกล่าวหาครู บุคลากรทางการศึกษา ที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ
รับผิดชอบต่อประชาชน ไม่มีคุณธรรม ไม่มีจริยธรรม ไม่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นท่ีต้ัง และไม่มีธรรมาภิ
บาล ตามท่ีมีกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการท่ีเกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
การตรวจสอบและนำเรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวกนารสอบสวนข้อเท็จจริง การแจ้งตักเตือน ดำเนินคดี หรือ
อื่นๆ ตามระเบียบ ข้อกฎหมายท่ีกำหนดไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 ในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย 
(กระจ่าง สิงหเสนี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 นั้น โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิง
หเสนี) ได้ทำการศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลจากแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
และผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 โดยกำหนดให้สถานศึกษาต้องจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน
ของตน เพื่อสนับสนุนและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 4 ยุทธศาสตร์ 
ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยม ให้สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สถานศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตสถานศึกษา 
 
วิสัยทัศน์ 
 โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) เป็นโรงเรียนคุณภาพมาตรฐานสากล และ
เป็นผู้นำในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ดำรงตนตามพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง 
 
พันธกิจ 
 1. จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ มาตรฐานสากลส่งเสริมการพัฒนา
ทักษะชีวิตและศีล 5 
 2. ส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า เรียนรู้ด้วยตนเอง (IS) 
 3. บริการด้านวิชาการและแหล่งเรียนรู้แก่ชุมชน 



 4. จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตวัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมท้องถิ่นตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
เป้าประสงค์ 
 1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานสากล 
 2. สร้างนิสัยใฝ่รู้ ใฝ่เรียนและสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการท่ีมีผลต่อการพัฒนาคุณภาพตนเอง และ
สังคม และผลิตงานวิจัยท่ีมีผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 3. ผู้เรียนมีการปฏิบัติตนตามค่านิยม 12 ประการ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 4. สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ 
 5. ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมไทย 
 6. ผู้เรียนมีทักษะชีวิต รู้จักใช้กระบวนการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
 
ยุทธศาสตร์และมาตรการ/แนวทางดำเนินงาน 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 :  เสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยม ให้สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภาล 
 
วัตถุประสงค ์
 มุ่งส่งเสริม เสริมสร้างจิตสำนึก และค่านิยมให้แก่สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมี
ทัศนคติ วิสัยทัศน์ ในการร่วมกันแก้ไข และรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริต และประพฤติมิชอบของสถานศึกษา 
รวมทั้งการรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ทุกภาคส่วนมีวินัย เคารพกฎหมาย กฎและระเบียบ ที่จะเป็น
กลไกในการแก้ไขปัญหา การพัฒนา ตลอดจนเป็นการวางรากฐานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
มาตรการ/แนวทางการดำเนินงาน 
 1. ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  1.1 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ให้ปฏิบัติงานและ
ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  1.2 ประยุกต์การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดมรรคผลในทางปฏิบัติ 
  1.3 จัดให้มีหลักสูตรการเรียนรู้หรือการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 
 2. ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ได้เรียนรู้และปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยหลักธรร
มาภิบาล 
  2.1 ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีความรู  ความเข้าใจ รวมทั้งมีการ
ฝึกอบรมเพื่อให้ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 
  2.2 ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ได้ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทาง
คุณธรรม และจริยธรรม 
  2.3 ควบคุม กำกับ ดูแลการปฏิบัติงาน การประพฤติปฏิบัติตนของครู บุคลากรทางการ
ศึกษา นักเรียน ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 



 3. กำหนดให้มีหลักสูตรทางการศึกษาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สถานศึกษา 
  3.1 จัดให้มีหลักสูตรทางการศึกษา/หลักสูตรการฝึกอบรม ด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตสถานศึกษา 
  3.2 กำหนดให้หลักสูตรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา เป็นหลักสูตร
บังคับท่ีใช้ฝึกอบรมครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ทุกระดับ 
  3.3 ส่งเสริมแหล่งเรียนรู ้ทางวิชาการ ตลอดจนข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
 4. ส่งเสริมค่านิยมการยกย่อง และเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต 
  4.1 ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 
  4.2 รณรงค์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สังคมมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของกา
ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
  4.3 ส่งเสริม เชิดชู หน่วยงานหรือบุคคลท่ีมีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตสถานศึกษา 
  4.4 ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างค่านิยมในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตสถานศึกษา 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 :  บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
 
วัตถุประสงค ์
 มุ่งประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตสถานศึกษา ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาใน
การติดตาม ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในสถานศึกษา เสริมสร้าง และพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครอง 
ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาให้เป็นกลไกในการตรวจสอบ ถ่วงดุล รวมถึงการสร้างหลักประกันความ
ปลอดภัยในการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 
มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน 
 1. บูรณาการหน่วยงานสถานศึกษากับองค์กรทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความตระหนักและปลูกจิตสำนึก
การเป็นพลเมืองดี 
  1.1 ประสานความร่วมมือทางด้านข้อมูลและการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานสถานศึกษา
กับองค์กรทุกภาคส่วน 
  1.2 ส่งเสริม สนับสนุน องค์กร และบุคลากรทางด้านสื่อสารมวลชนให้มีความเข้มแข็งและ
เป็นอิสระในการทำหน้าท่ีตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนรับทราบ 
  1.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบอินเตอร์เน็ต เพื่อทำการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา โดยมีเว็บบอร์ดเพื่อติดต่อส่ือสารระหว่างกัน 
  1.4 เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา 
 2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบ การทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 



  2.1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื ่อให้ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษามี
ความต่ืนตัวต่อสภาพปัญหาการทุจริต และประพฤติมิชอบในสถานศึกษา 
  2.2 สร้าง และพัฒนาช่องทางในการรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้มีความสะดวกหลากหลาย 
รวมทั้งสร้างหลักประกันความปลอดภัยให้แก่บุคคล หน่วยงาน หรือข้อมูลนั้น 
  2.3 ส่งเสริมสิทธิในการรับรู้ และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
  2.4 กำหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้แจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้ได้รับรางวัลตอบแทน 
  2.5 ให้องค์กรหรือบุคลากรด้านสื่อสารมวลชนเป็นส่ือกลางในการแสวงหาความร่วมมือเพื่อ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
 3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอำนาจทางการศึกษา 
  3.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา และ
สถานศึกษา โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
  3.2 พัฒนาประสิทธิภาพการติดตาม ประเมินผล การดำเนินการตามกลยุทธ์จุดเน้น เพื่อ
พัฒนาคุณภาพทางการศึกษา 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 :  เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
 
วัตถุประสงค ์
 มุ่งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสม ชัดเจน และ
มีประสิทธิภาพ สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชน ให้มีศักยภาพในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส่งเสริมความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับหน่วยงาน
ทุกภาคส่วน 
 
มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน 
 1. พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม พร้อมท้ังสร้างความโปร่งใส และเป็นธรรม ในการ
บริหารงานบุคคลภายใต้ระบบคุณธรรม 
  1.1 ให้สถานศึกษาที่มีพันธกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีโครงสร้างของ
หน่วยงาน อัตรากำลัง การบริหารงานบุคคล และงบประมาณที่เหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจและความ
รับผิดชอบ 
  1.2 สนับสนุนให้มีการตรวจสอบ และถ่วงดุลการใช้อำนาจ ระหว่างหน่วยงานสถานศึกษา
ด้วยกันเอง 
  1.3 ให้สถานศึกษา ควบคุม กำกับ ติดตาม ประเมินผล การใช้อำนาจในการปฏิบัติงานด้วย
การป้องกัน และปราบปรามการทุจริต 
 2. สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษา กับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการปอ้งกัน
และปราบปรามการทุจริต 
  2.1 วางแนวทางและส่งเสริมบทบาทความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับ
ภาคเอกชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
  2.2 ประสานความร่วมมือกับองค์กรภาคเอกชนเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในสถานศึกษา 



 3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร 
  3.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา 
  3.2 พัฒนาปรับปรุงและเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการบริหารงานท่ีโปร่งใสและเป็นธรรม 
 4. ส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการจัดระบบการควบคุมภายใน และบริหารจัดการความ
เส่ียง 
  4.1 ส่งเสริมให้มีการจัดทำรายงานการควบคุมภายในของสถานศึกษา 
  4.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกสถานศึกษามีแผนการตรวจสอบภายในที่เป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 :  พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตสถานศึกษา 
 
วัตถุประสงค ์
 มุ่งพัฒนาสมรรถนะ และขีดความสามารถให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกัน และ
ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาให้สัมฤทธิผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ไขสภาพปัญหาการทุจริตให้เป็น
ระบบอย่างต่อเนื่อง สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพให้สามารถร่วมมือหรือประสานการปฏิบัติกับองค์กรทุกภาค
ส่วน 
 
มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน 
 1. พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถของครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
  1.1 กำหนดให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ฝึกอบรมหลักสูตรด้านการป้องกัน และ
ปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา เพื่อให้มีความเช่ียวชาญ 
  1.2 กำหนดให้มีหลักสูตรการศึกษา และหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
 2. สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
  2.1 ส่งเสริมให้สถานศึกษาร่วมกันสร้างมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ 
  2.2 กำหนดให้มีหน่วยงานหลัก เพื่อรับผิดชอบในการติดตามประเมินผล รวมถึงการลงโทษ
ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 
 3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
  3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน หลักสูตร
การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
  3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรคุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบติั
หน้าท่ี และแนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ต่างๆ 
 4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสร้างองค์ความรู้เรื ่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
สถานศึกษา 
  4.1 จัดให้มีกิจกรรมการสร้างองค์ความรู้ในเรื ่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สถานศึกษาแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 



  4.2 ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีการแลกเปล่ียนความรู้ และข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความโปร่งใส และเป็น
ธรรม 
 2. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีจิตสำนึกในการเป็นพลเมืองดี ปฏิบัติงานตามระเบียบ
วิจัย และมีความซื่อสัตย์สุจริต 
 3. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
สถานศึกษามากยิ่งขึ้น 
 4. โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) ปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม 
และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางปฏิบัติ 
 5. โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) มีความเข้าใจและให้ความร่ วมมือใน
กิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา 
 6. ส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมในสถานศึกษาได้อย่างมั่นคง และยั่งยืนตลอดไป 
 
บทสรุป 
 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิง
หเสนี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของสถานศึกษา ปฏิบัติงานในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้บรรลุตามวัตถุ
ประสงค เกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่คาดหวังไว้ ทำให้การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปใน
ลักษณะท่ีมีความรับผิดชอบ ทำให้ผู ้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา มีความเชื่อถือในความมี
คุณธรรม ความมีจริยธรรม การปฏิบัติหน้าท่ีโดยการคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และ
การยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล สามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของคณะครู บุคลากร
ทางการศึกษา นักเรียน ให้ลดน้อยลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 
 ดังนั้น ในการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ต้องบูรณาการและ
อาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และจะต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องให้เป็นระบบ โดยหากมีการบูรณาการ
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอย่างจริงจังและต่อเนื่องแล้ว ก็จะส่งผลต่อการบรรลุตามผลสัมฤทธิ์ท่ีคาดหวังไว้ 
ส่วนราชการและสถานศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม คณะครู บุคลากรทางการศึกษา 
นักเรียน มีความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษามากยิ่งขึ้น มีจิตสำนึกในการเป็น
พลเมืองดี ปฏิบัติงานตามระเบียบวินัย และมีความซื่อสัตย์สุจริต ทุกภาคส่วนมีความเข้าใจและให้ความร่วมมือ
ในกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และยึด
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางปฏิบัติ รวมถึงส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับ
จังหวัดและระดับประเทศให้ยั่งยืนได้อีกด้วย 
 
 
 
 


