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แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของโรงเรียนร่มเกล้า 

(ปีงบประมาณ 2564-2566) 

หลักการและเหตุผล 
             การทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นปัญหาที่มีมานาน และยิ่งมีกระบวนการที่มีความซับซ้อนมากขึ้น ถือ
เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งในองค์การภาครัฐและเอกชน ซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงขึ้น ส่งผลให้เกิดวิกฤตศรัทธาต่อ
สังคมไทย ปัจจุบันมีการตรวจสอบและเผยแพร่ให้สาธารณชนได้รับทราบ ท าให้ประชาชนให้ความสนใจการท างาน
ของภาครัฐมากยิ่งขึ้นการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เป็นวาระแห่งชาติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ 19 ธันวาคม 2549 โดยใช้ชื่อว่า “วาระแห่งชาติด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาล การป้องกันการทุจริตประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐ” ต่อมาคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2551 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐนาแนวทาง
และมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551-2555 ไปใช้เป็นกรอบ
ทิศทางการประสานความร่วมมือในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่
การปฏิบัติโดยก าหนดเพ่ิมเติมไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปีและแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของส่วนราชการซึ่งจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติราชการ และการบูรณาการป้องกันและปราบปรามแก้ไขปัญหาการทุจริต
คอร์รัปชั่น ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล 

             ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2557-2559 นโยบายการบริหาร
จัดการที่ดีมุ่งเน้นเสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ และพัฒนา
ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้ง ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ น าไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม และเป็นเครื่องมือชี้น าการพัฒนาหน่วยงานจากทุก
ภาคส่วน ให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือกันอย่างจริงจังในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
โดยมีวัตถุประสงค์หลัก 4 ประการ คือ 

1) สังคมไทยมีวินัย คุณธรรมและจริยธรรม 
2) เครือข่ายจากทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
3) ระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม กระจาย และถ่วงดุลอ านาจอย่างมีประสิทธิภาพ 
4) สังคมรู้เท่าทัน ร่วมคิดป้องกันการทุจริต โดยจะมีการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ 4 ประการ 
          ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ปลกูจิตส านึก ค่านิยม คุณธรรม และจริยธรรม และสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน  
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 : รวมพลังแผ่นดินป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
          ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เสรมิสร้างความแข็งแกร่งแก่หน่วยงานต่อต้านการทุจริต 
          ยุทธศาสตร์ที่ 4 : สรา้งบุคลากรมืออาชีพป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 

 

 

 



การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตในส่วนราชการส านักงาน
คณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ส านักงาน ป.ป.ช.) และส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) ก าหนดให้ส่วนราชการ จัดท าแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2562 โดยมีแนวทางในการด าเนินงาน 
คือ หากส่วนราชการได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปีและมีการก าหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ตัวชี้วัด ไว้
แล้ว และเห็นว่าสามารถตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติฯ ได้ก็ให้น าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ตัวชี้วัด ดังกล่าว มา
บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 – 2562 หากไม่
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติฯ ก็ก าหนดขึ้นมาใหม่และน าไปบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 3 ปีด้วย โดยก าหนด
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ตัวชี้วัด ให้เป็นไปตามพันธกิจ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของโรงเรียน 
           ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีโรงเรียนร่มเกล้า จึงได้จัดท าแผนป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 3 ปี (พ.ศ.2564 – 2566) ขึ้น เพื่อเป็นกรอบในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตของสถานศึกษา และให้ส่วนราชการ/หน่วยงาน ใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตประจ าปีต่อไป 

วัตถุประสงค์ 

          1. เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตสานึกในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต  
มีคุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินชีวิตและปฏิบัติงาน 
          2. เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังมิให้เกิดการทุจริต การปฏิบัติและ/หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ 
ในการปฏิบัติราชการข้ึนภายในหน่วยงานโดยประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเครือข่ายภาคประชาชน 
การติดตามตรวจสอบแจ้งข้อมูลเบาะแสการประพฤติมิชอบ 
          3. เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนหนองแวงวิทยามีระบบการท างานและ 
การตรวจสอบที่เข้มแข็งในการป้องกันการทุจริต 
          4. เสริมสร้างศักยภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ 

ข้อมูลประกอบการจัดท าแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
           โรงเรียนร่มเกล้า ได้จัดท าแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนดเป็นข้อมูลประกอบการจัดท าแผน 

           การติดตามผลความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
ประจ าปีงบประมาณ 2564-2566 โรงเรียนโรงเรียนร่มเกล้า 
           แนวทางการตรวจติดตามผลความก้าวหน้าการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ 2564 ด าเนินการดังนี้ 
           ติดตามผลความก้าวหน้างาน/โครงการ และงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2564 โดยก าหนดกิจกรรม
และแผนผัง (Gantt Chart) การติดตามผลความก้าวหน้าในห้วงระยะเวลาการในการด าเนินโครงการตาม
แผนปฏิบัติการฯ ดังนี้ 

 



 

ที ่
 

กิจกรรม ระยะเวลา ( เดือน ) 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

1. กิจกรรมประกาศ 
เจตนารมณ/์ก าหนด 
นโยบาย คณุธรรมและ 
ความโปร่งใสในการ 
ด าเนินงาน 

            

2. กิจกรรมการประชุม 
เชิงปฏิบัติการ “แนว 
ทางการป้องกัน 
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
ภายในองค์กร” 

            

3. กิจกรรมท าความด ี
เพื่อสาธารณะ แบ่งปัน 
ลดความเห็นแก่ตัว โดย 
ยึดหลักพอเพียง มีวินัย 
สุจรติ จิตสาธารณะ 

            

4. กิจกรรมจดัการเรียน 
การสอนโดยใช้ 
หลักสตูรตา้นทุจริตศึกษา 

            

5. กิจกรรมประชุม 
ปฏิบัติการเตรียมความ 
พร้อมรับการประเมิน 
คุณธรรมและความ 
โปร่งใสในการด าเนินงานของ 
ส านักงานเขตพื้นท่ี 
การศึกษา (ITA) 
ประจ าปี2563 และ 
การจัดท าหลักฐาน 
เชิงประจักษ์ 

            

6. เสนอสรุปผลการ 
ด าเนินงานต่อผู้อ านวยการ 
สถานศึกษาเพื่อทราบ 
ต่อไป 

            

 

 

 

 

 

 



หลักการและเหตุผล 

           ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ก าหนดประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม 
ค ารับรองการปฏิบัติราชการของโรงเรียนร่มเกล้า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตัวชี้วัดที่ 7 ระดับ 
ความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยพิจารณาจากผลส าเร็จของการ 
ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา และการจัดการข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือ 
ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของครูบุคลากรทางการศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และข้อกล่าวหาครู
บุคลากรทางการศึกษา ที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความรับผิดชอบต่อประชาชน ไม่มีคุณธรรม ไม่มีจริยธรรม
ไม่ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง และไม่มีธรรมมาภิบาล ตามท่ีมีกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทาง
ราชการที่เก่ียวข้องได้ก าหนดไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การตรวจสอบและน าเรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการ
สอบสวนข้อเท็จจริง การแจ้งตักเตือน ด าเนินคดีหรืออ่ืนๆ ตามระเบียบข้อกฎหมายที่ก าหนดไว้ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 
          ในการจัดท าาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนร่มเกล้า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 นั้น โรงเรียนร่มเกล้าได้ท าการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตสถานศึกษา และผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยก าหนดให้สถานศึกษาต้องจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในหน่วยงานของตน เพื่อสนับสนุนและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
4 ยุทธศาสตร์ดังนี้ 
          ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยม ให้สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
          ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
          ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
          ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตสถานศึกษา 
วัตถุประสงค์ 
          มีการบริหารการจัดการอย่างเป็นระบบ ครูมีจรรยาบรรณ และมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู 
ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ใน
ระดับดีสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยและอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม สามารถด ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการ การป้องกันการทุจริตกับมาตรฐานความโปร่งใส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 
โรงเรียนร่มเกล้า 

ยุทธศาสตร์ที่1 : เสรมิสร้างจิตส านึก ค่านิยม บริหารงานในองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 
มาตรฐานความโปร่งใส : มิติที่1 ดา้นนโยบาย/ผู้บริหารในการสร้างความโปร่งใส 
แผนงาน : ส่งเสริมให้บุคลากรของโรงเรียนมีจิตส านึกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม 

 

มาตรการ 
 

กิจกรรม/โครงการ 
 

ตัวช้ีวัดผลส าเร็จ เป้าหมาย ปีงบประมาณ  

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
2564 2565 2566 

1. ส่งเสรมิการ 
ปฏิบัติงานและการ
ด าเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียง 

1.1 เสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจแก่ครู
บุคลากรทางการศึกษา 
นักเรียนให้ปฏิบตัิงาน
และด าเนินชีวิตตาม 
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

จ านวนช่องทาง
เผยแพร ่
ประชาสมัพันธ์ 

อย่างน้อย 
2 ช่องทาง 

อย่างน้อย 
3 ช่องทาง 

อย่างน้อย 
4 ช่องทาง 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

1.2 ประยุกต์การน า
หลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ให้เกิดมรรคผล
ในทางปฏิบัติ 

มีแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่น้อมน า
หลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง 

ร้อยละ 80 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 80 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 80 
ขึ้นไป 

ครูทุกคน 

1.3 จัดให้มีหลักสูตร
การเรยีนรู้หรือการ
ฝึกอบรมเกี่ยวกับการ
ใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงแก่
ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา นักเรียน 

หลักสตูร
สถานศึกษา / 
หลักสตูรกลุ่ม
สาระการ 
เรียนรู ้

ร้อยละ 80 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 80 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 80 
ขึ้นไป 

หัวหน้ากลุ่มสาระ 
การเรยีนรู ้

2. ส่งเสรมิให้คร ู
บุคลากรทางการศึกษา 
นักเรียน ได้เรยีนรู้และ 
ปฏิบัติงานตามหน้าที ่
ด้วยหลักธรรมาภิบาล 

2.1 ส่งเสริมให้ครู
บุคลากรทางการ 
ศึกษา นักเรียน มี
ความรู้ความเข้าใจ 
รวมทั้ง มีการฝึกอบรม 
เพื่อให้ปฏิบัติงานตาม
หลักธรรมาภิบาล 

จ านวนครั้งท่ีจัด
อบรม 

อย่างน้อย 
1 ครั้ง 

อย่างน้อย 
2 ครั้ง 

อย่างน้อย 
3 ครั้ง 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 2.2 ส่งเสริมให้ครู
บุคลากรทางการ 
ศึกษา นักเรียน ได้
ประพฤติปฏบิัติตน
ตามมาตรฐานทาง
คุณธรรมและ 
จริยธรรม 
 
 

จ านวนช่อง
ทางการเผยแพร ่
ประชาสมัพันธ์ 

อย่างน้อย 
1 ช่องทาง 

อย่างน้อย 
2 ช่องทาง 

อย่างน้อย 
3 ช่องทาง 

งานสารสนเทศ 



 2.3 ควบคุม ก ากับ 
ดูแลการปฏิบัติงาน 
การประพฤตปิฏิบัตติน 
ของครูบุคลากรทาง
การศึกษานักเรยีน ให้
เป็นไปตามหลัก 
ธรรมาภิบาลและ
มาตรฐานทาง
คุณธรรมและ
จริยธรรม 

ร้อยละของการ
ปฏิบัติตนตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

อย่างน้อย 
ร้อยละ 80 

อย่างน้อย 
ร้อยละ 80 

อย่างน้อย 
ร้อยละ 80 

กลุ่มริหารงานบุคคล 

3. ก าหนดให้ม ี
หลักสตูรทางการศึกษา 
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือใน 
การป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต 
สถานศึกษา 

3.1 จัดให้มีหลักสูตร
ทางการศึกษา/ 
หลักสตูรการฝึกอบรม 
ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการ ทุจรติ 
สถานศึกษา 

หลักสตูรตา้น
ทุจริตศึกษา 
ทุกระดับชั้นเรยีน 

100 % 100 % 100 % กลุ่มบรหิารงาน 
วิชาการ 

3.2 ก าหนดให้
หลักสตูรดา้นการ 
ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
สถานศึกษา เป็น
หลักสตูรบังคับท่ีใช้
ฝึกอบรมครูบุคลากร 
ทางการศึกษา 
นักเรียน ทุกระดับ 

จ านวนการจัด
อบรม 

อย่างน้อย 
1 ครั้ง 

อย่างน้อย 
2 ครั้ง 

อย่างน้อย 
3 ครั้ง 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

3.3 ส่งเสริมแหล่ง
เรียนรู้ทางวิชาการ 
ตลอดจนข้อมลู
ข่าวสารดา้นการ 
ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
สถานศึกษา 

จ านวนช่อง
ทางการเผยแพร ่
ประชาสมัพันธ์ 

อย่างน้อย 
1 ช่องทาง 

อย่างน้อย 
2 ช่องทาง 

อย่างน้อย 
3 ช่องทาง 

งานสารสนเทศ 

4. ส่งเสรมิค่านิยมการ 
ยกย่องและเชิดชูความ 
ดีความซื่อสตัยส์ุจรติ
และการต่อต้านการ 
ทุจริต 

4.1 ส่งเสริมการสร้าง
แรงจูงใจให้ครู 
บุคลากรทางการศึกษา 
นักเรียนปฏิบตัิหน้าที่
ราชการด้วยความ
ซื่อสัตยส์ุจรติ เสยีสละ
เพื่อประโยชนส์่วนรวม 
 
 
 
 
 
 

จ านวนช่อง
ทางการเผยแพร ่
ประชาสมัพันธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อย่างน้อย 
1 ช่องทาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อย่างน้อย 
2 ช่องทาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อย่างน้อย 
3 ช่องทาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มบรหิารงาน 
บุคคล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.2 รณรงค์เผยแพร่
ประชาสมัพันธ์ 
ให้สังคมมีค่านยิม ยก
ย่อง เชิดชูและเห็น
คุณค่าของการ 
ประพฤติปฏบิัต ิ
ตนตามหลักคณุธรรม
และจริยธรรม 

จ านวนช่อง
ทางการเผยแพร ่
ประชาสมัพันธ์ 

อย่างน้อย 
1 ช่องทาง 

 

อย่างน้อย 
2 ช่องทาง 

 

อย่างน้อย 
3 ช่องทาง 

 

งานสารสนเทศ 

4.3 ส่งเสริม เชิดชู
หน่วยงานหรือ 
บุคคลที่มผีลงานดเีด่น
ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการ 
ทุจริตสถานศึกษา 

มอบรางวัลและ
ประกาศเกยีรติ
คุณ เจ้าหนา้ที่
กลุ่มครูและ
เจ้าหน้าท่ีดีเด่น
ประจ าปีการศึกษา 

อย่างน้อย 
1 ครั้ง 

อย่างน้อย 
1 ครั้ง 

อย่างน้อย 
1 ครั้ง 

กลุ่มบรหิารงาน 
บุคคล 

4.4 ส่งเสริม สนับสนุน
ให้ทุกภาคส่วนร่วมกัน
สร้างค่านิยมในการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
สถานศึกษา 

จ านวน
คณะกรรมการ 
ที่บุคลากรเข้าเป็น
กรรมการ 
ด าเนินงาน 

อย่างน้อย 
1 ครั้ง 

อย่างน้อย 
1 ครั้ง 

อย่างน้อย 
1 ครั้ง 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ยุทธศาสตร์ที่2 : บูรณาการหน่วยงานภายในองค์กรทุกภาคส่วนในการป้องกันการทุจริต 
มาตรฐานความโปร่งใส : มิติที่2 ดา้นความเปิดเผย การมรีะบบตรวจสอบภายในองค์กร และการมีส่วนร่วม 
แผนงาน : การปลูกฝังให้บุคลากรของโรงเรียนปฏิบตัิงานด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม 

 

มาตรการ 
 

กิจกรรม/โครงการ 
 

ตัวช้ีวัดผลส าเร็จ เป้าหมาย ปีงบประมาณ  

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
2564 2565 2566 

1. บูรณาการ
หน่วยงานสถานศึกษา
กับองค์กรทุกภาคส่วน 
เพื่อสร้างความ 
ตระหนักและปลูก 
จิตส านึกการเป็น
พลเมืองด ี

1.1 ประสานความ
ร่วมมือทางด้านข้อมลู
และการปฏิบัติงาน 
ระหว่างหน่วยงาน
สถานศึกษากับ 
องค์กรทุกภาคส่วน 

จ านวน
คณะกรรมการ 
ที่บุคลากรเข้าเป็น
กรรมการ
ด าเนินงาน 

อย่างน้อย 
1 คณะ 

อย่างน้อย 
1 คณะ 

อย่างน้อย 
1 คณะ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

1.2 ส่งเสริม สนับสนุน 
องค์กรและบุคลากร
ทางด้านสื่อสาร 
มวลชนให้มีความ
เข้มแข็งและเป็น 
อิสระในการทาหน้าท่ี
ตรวจสอบและเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารให้
สาธารณชนรับทราบ 

จ านวน
คณะกรรมการ 
ที่บุคลากรเข้าเป็น
กรรมการ 
ด าเนินงาน 

อย่างน้อย 
1 คณะ 

อย่างน้อย 
1 คณะ 

อย่างน้อย 
1 คณะ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

1.3 ส่งเสริมสนับสนุน
ให้สถานศึกษามีระบบ
อินเทอร์เน็ต 
เพื่อท าการเผยแพร ่
ประชาสมัพันธ์ในการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
สถานศึกษา โดยมีเว็บ
บอร์ดเพื่อ
ติดต่อสื่อสารระหวา่ง
กัน 

จ านวนช่อง
ทางการเผยแพร ่
ประชาสมัพันธ์ 

อย่างน้อย 
1 ช่องทาง 

อย่างน้อย 
2 ช่องทาง 

อย่างน้อย 
3 ช่องทาง 

งานสารสนเทศ 

1.4 เสริมสร้างและ
พัฒนาเครือข่าย
ผู้ปกครอง ชุมชน 
คณะกรรมการ
สถานศกึษา 

การสร้างเครือข่าย 
ผู้ปกครองกับ
ชุมชน 

อย่างน้อย 
1 ครั้ง 

อย่างน้อย 
1 ครั้ง 

อย่างน้อย 
1 ครั้ง 

งานสารสนเทศ 

2. ส่งเสรมิการมสี่วน 
ร่วมของภาคประชาชน
ในการติดตาม
ตรวจสอบการทุจรติ
หรือประพฤตมิิชอบ 

2.1 เสริมสร้าง
กระบวนการเรียนรู ้
เพื่อให้ผู้ปกครอง 
ชุมชนคณะกรรมการ
สถานศึกษามีความ 
ตื่นตัวต่อสภาพปัญหา
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบใน 
สถานศึกษา 

จ านวนช่อง
ทางการเผยแพร ่
ประชาสมัพันธ์ 

อย่างน้อย 
1 ช่องทาง 

อย่างน้อย 
2 ช่องทาง 

อย่างน้อย 
3 ช่องทาง 

งานสารสนเทศ 



2.2 สร้างและพัฒนา
ช่องทางในการรับแจ้ง
ข้อมูลหรือเบาะแส ให้ 
มีความสะดวก
หลากหลาย รวมทั้ง 
สร้างหลักประกัน
ความปลอดภัยให้แก่
บุคคล หน่วยงาน 
หรือข้อมูลนั้น 

จ านวนช่อง
ทางการเผยแพร ่
ประชาสมัพันธ์ 

อย่างน้อย 
1 ช่องทาง 

อย่างน้อย 
2 ช่องทาง 

อย่างน้อย 
3 ช่องทาง 

งานสารสนเทศ 

2.3 ส่งเสริมสิทธิใน
การรับรู้และการเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสาร 

จ านวนช่อง
ทางการเผยแพร ่
ประชาสมัพันธ์ 

อย่างน้อย 
1 ช่องทาง 

อย่างน้อย 
2 ช่องทาง 

อย่างน้อย 
3 ช่องทาง 

งานสารสนเทศ 

2.4 ก าหนดมาตรการ
สร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้
แจ้งข้อมูลหรือ 
เบาะแสใหไ้ดร้ับรางวัล
ตอบแทน 

จ านวนช่อง
ทางการเผยแพร ่
ประชาสมัพันธ์ 

อย่างน้อย 
1 ช่องทาง 

อย่างน้อย 
2 ช่องทาง 

อย่างน้อย 
3 ช่องทาง 

งานสารสนเทศ 

2.5 ให้องค์กรหรือ
บุคลากรด้าน
สื่อสารมวลชนเป็น
สื่อกลางในการ
แสวงหาความร่วมมือ
เพื่อป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
สถานศึกษา 

จ านวนช่อง
ทางการเผยแพร ่
ประชาสมัพันธ์ 

อย่างน้อย 
1 ช่องทาง 

อย่างน้อย 
2 ช่องทาง 

อย่างน้อย 
3 ช่องทาง 

งานสารสนเทศ 

3. พัฒนา
ประสิทธิภาพการ 
บริหารจดัการศึกษา 
ตามแนวทางการ 
กระจายอ านาจทาง 
การศึกษา 

3.1 พัฒนา
ประสิทธิภาพการ 
บริหารงบประมาณ
ส านักงานเขต 
พื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษาโดยเน้น
การมีส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วน 

การตรวจสอบ
คุณภาพภายใน 

อย่างน้อย 
2 ครั้ง 

อย่างน้อย 
2 ครั้ง 

อย่างน้อย 
2 ครั้ง 

กลุ่มบรหิารแผนงาน 
และงบประมาณ 

3.2 พัฒนา
ประสิทธิภาพการ 
ติดตามประเมินผลการ
ด าเนินการตามกลยุทธ์
จุดเน้น เพื่อพัฒนา 
คุณภาพทางการศึกษา 

การตรวจสอบ
คุณภาพภายใน 

อย่างน้อย 
2 ครั้ง 

อย่างน้อย 
2 ครั้ง 

อย่างน้อย 
2 ครั้ง 

กลุ่มบรหิารแผนงาน 
และงบประมาณ 

 

 

 

 



ยทุธศาสตรท์ี3่ : เสรมิสรา้งความเขม้แข็งในการปอ้งกนัการทจุรติภาครฐั 

มาตรฐานความโปรง่ใส : มิติที่3 ดา้นการใชด้ลุยพินิจ 

แผนงาน : การปอ้งกนัการทจุรติ 
 

มาตรการ 
 

กิจกรรม/โครงการ 
 

ตัวช้ีวัดผลส าเร็จ เป้าหมาย ปีงบประมาณ  

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
2564 2565 2566 

1. พัฒนาระบบและ 
กลไกในการตรวจสอบ 
ควบคุม พร้อมทั้งสร้าง 
ความโปร่งใสและเป็น 
ธรรมในการ
บริหารงาน 
บุคคลภายใต้ระบบ 
คุณธรรม 

1.1 ให้สถานศึกษาที่มี
พันธกิจด้าน 
การป้องกันและ
ปราบปรามการ 
ทุจริต มีโครงสร้างของ
หน่วยงาน อัตราก าลัง 
การบริหารงานบุคคล 
และงบประมาณที่
เหมาะสม สอดคล้อง
กับภารกิจและความ 
รับผิดชอบ 

โครงสร้างการ
บริหารหน่วยงาน 

อย่างน้อย 
4 โครงสร้าง 

อย่างน้อย 
4 โครงสร้าง 

อย่างน้อย 
4 โครงสร้าง 

ทุกกลุ่มบริหารงาน 

1.2 สนับสนุนให้มีการ
ตรวจสอบและถ่วงดลุ
การใช้อ านาจระหว่าง 
หน่วยงานสถานศึกษา
ด้วยกันเอง 

การตรวจสอบ 
คุณภาพภายใน 

อย่างนอ้ย 
2 ครั้ง 

อย่างน้อย 
2 ครั้ง 

อย่างน้อย 
2 ครั้ง 

กลุ่มบรหิารแผนงาน 
และงบประมาณ 

1.3 ให้สถานศึกษา 
ควบคุม ก ากับ 
ติดตาม ประเมินผล
การใช้อ านาจ 
ในการปฏิบัติงานดา้น
การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

การตรวจสอบ 
คุณภาพภายใน 

อย่างน้อย 
2 ครั้ง 

อย่างน้อย 
2 ครั้ง 

อย่างน้อย 
2 ครั้ง 

กลุ่มบรหิารแผนงาน 
และงบประมาณ 

2. สร้างกลไกความ 
ร่วมมือระหว่าง 
หน่วยงานสถานศึกษา 
กับภาคเอกชนให้มี
ศักยภาพในการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการ 
ทุจริต 

2.1 วางแนวทางและ
ส่งเสริมบทบาทความ
ร่วมมือระหว่าง 
หน่วยงานสถานศึกษา
กับภาคเอกชนในการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการ 
ทุจริต 

แผนงานความ
ร่วมมือ 

อย่างน้อย 
1 แผน 

อย่างน้อย 
1 แผน 

อย่างน้อย 
1 แผน 

กลุ่มบรหิารงาน 
บุคคล 

2.2 ประสานความ
ร่วมมือกับ องค์กร
ภาคเอกชนเกี่ยวกับ
การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
ในสถานศึกษา 
 
 

แผนงานความ
ร่วมมือ 

อย่างน้อย 
1 แผน 

อย่างน้อย 
1 แผน 

อย่างน้อย 
1 แผน 

กลุ่มบรหิารงาน 
บุคคล 



3. พัฒนา
ประสิทธิภาพ 
การบริหารจัดการ 
องค์กร 

3.1 พัฒนา
ประสิทธิภาพการ 
บริหารจดัการของ
สถานศึกษา 

จ านวนช่อง
ทางการเผยแพร ่
ประชาสมัพันธ์ 

อย่างน้อย 
1 ช่องทาง 

อย่างน้อย 
2 ช่องทาง 

อย่างน้อย 
3 ช่องทาง 

งานสารสนเทศ 

3.2 พัฒนาปรับปรุง
และเผยแพร ่
หลักเกณฑ์ในการ
บริหารงานท่ี 
โปร่งใสและเป็นธรรม 

จ านวนช่อง
ทางการเผยแพร ่
ประชาสมัพันธ์ 

อย่างน้อย 
1 ช่องทาง 

อย่างน้อย 
2 ช่องทาง 

อย่างน้อย 
3 ช่องทาง 

งานสารสนเทศ 

4. ส่งเสรมิ 
ประสิทธิภาพการ 
ด าเนินงานด้านการ 
จัดระบบการควบคมุ 
ภายในและบริหาร 
จัดการความเสีย่ง 

4.1 ส่งเสริมใหม้ีการ
จัดท ารายงาน 
การควบคุมภายในของ
สถานศึกษา 

การควบคุมภายใน อย่างน้อย 
2 ครั้ง 

อย่างน้อย 
2 ครั้ง 

อย่างน้อย 
2 ครั้ง 

กลุ่มบรหิารแผนงาน 
และงบประมาณ 

4.2 ส่งเสริมสนับสนุน
ให้ทุก สถานศึกษามี
แผนการตรวจสอบ 
ภายในที่เป็นระบบ
และมีประสิทธิภาพ 

การควบคุมภายใน อย่างน้อย 
2 ครั้ง 

อย่างน้อย 
2 ครั้ง 

อย่างน้อย 
2 ครั้ง 

กลุ่มบรหิารแผนงาน 
และงบประมาณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ยทุธศาสตรท์ี่4 : พฒันาศกัยภาพบคุลากรในการปอ้งกนัการทจุรติภาครฐั 

มาตรฐานความโปรง่ใส : มิติที่4 การมีระบบ/กลไกจดัการรบัเรือ่งรอ้งเรยีน 

แผนงาน : การปอ้งกนัการทจุรติ 
 

มาตรการ 
 

กิจกรรม/โครงการ 
 

ตัวช้ีวัดผลส าเร็จ เป้าหมาย ปีงบประมาณ  

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
2564 2565 2566 

1. พัฒนาสมรรถนะ 
และขีดความสามารถ 
ของครูบุคลากร 
ทางการศึกษา 
นักเรียนในการป้องกัน
และปราบปรามการ
ทุจริต 

1.1 ก าหนดให้ครู
บุคลากรทางการ 
ศึกษา นักเรียน 
ฝึกอบรมหลักสตูร 
ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
ในสถานศึกษาเพื่อให้ม ี
ความเชี่ยวชาญ 

จ านวนครั้งการ
อบรม 

อย่างน้อย 
1 ครั้ง 

อย่างน้อย 
1 ครั้ง 

อย่างน้อย 
1 ครั้ง 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

1.2 ก าหนดให้มี
หลักสตูรการศึกษา 
และหลักสตูรการ
ฝึกอบรมวิชาชีพ 
ด้านการป้องกันและ
ปราบปราม 
การทุจริตสถานศึกษา 

หลักสตูรการ
อบรม 

อย่างน้อย 
1 หลักสูตร 

อย่างน้อย 
1 หลักสูตร 

อย่างน้อย 
1 หลักสูตร 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

2. สร้างมาตรฐานทาง 
วิชาชีพด้านการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการ 
ทุจริตสถานศึกษา 

2.1 ส่งเสริมให้
สถานศึกษาร่วมกัน 
สร้างมาตรฐาน
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

มาตรฐาน 
จรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ  
100 

กลุ่มบรหิารงาน 
บุคคล 

2.2 ก าหนดให้มี
หน่วยงานหลักเพื่อ 
รับผิดชอบในการ
ติดตามประเมินผล 
รวมถึงการลงโทษ 
ครูบุคลากรทาง
การศึกษานักเรยีน 

จ านวนครั้งการ 
ติดตาม 

อย่างน้อย 
2 ครั้ง 

อย่างน้อย 
2 ครั้ง 

อย่างน้อย 
2 ครั้ง 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

3. ส่งเสรมิการ 
ปฏิบัติงานของ
บุคลากรตาม 
หลักเกณฑ์และวิธีการ 
บริหารกิจการ 
บ้านเมืองที่ด ี

3.1 ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้มีการ 
ฝึกอบรมครูบุคลากร
ทางการศึกษานักเรียน 
หลักสตูรการบริหาร 
กิจการบ้านเมืองที่ดี 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวนครั้งการ
อบรม 

อย่างน้อย 
2 ครั้ง 

อย่างน้อย 
2 ครั้ง 

อย่างน้อย 
2 ครั้ง 

กลุ่มบรหิารงาน 
บุคคล 



 3.2 ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้มีการ 
ฝึกอบรมหลักสตูร
คุณธรรมและ 
จริยธรรมในการปฏิบัติ
หน้าท่ีและแนวทาง
ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. 
ต่าง ๆ 

จ านวนครั้งการ
อบรม 

อย่างน้อย 
2 ครั้ง 

อย่างน้อย 
2 ครั้ง 

อย่างน้อย 
2 ครั้ง 

กลุ่มบรหิารงาน 
บุคคล 

4. ส่งเสรมิและ 
สนับสนุนให้มีการสร้าง 
องค์ความรู้เรื่องการ 
ป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต 
ในสถานศึกษา 

4.1 จัดให้มีกิจกรรม
การสร้างองค์ 
ความรู้ในเรื่องการ
ป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต
สถานศึกษาแก่ครู
บุคลากรทางการศึกษา 
นักเรียน 

จ านวนช่อง
ทางการเผยแพร ่
ประชาสมัพันธ์ 

อย่างน้อย 
1 ช่องทาง 

อย่างน้อย 
2 ช่องทาง 

อย่างน้อย 
3 ช่องทาง 

งานสารสนเทศ 

 4.2 ส่งเสริมให้
หน่วยงานภาครัฐม ี
การแลกเปลี่ยนความรู้
และข้อมลูข่าวสารด้าน
การป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต 

จ านวนช่อง
ทางการเผยแพร ่
ประชาสมัพันธ์ 

อย่างน้อย 
1 ช่องทาง 

อย่างน้อย 
2 ช่องทาง 

อย่างน้อย 
3 ช่องทาง 

งานสารสนเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. โรงเรียนร่มเกล้าปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม 
2. คณะครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีจิตส านึกในการเป็นพลเมืองดีปฏิบัติงานตามระเบียบวินัยและมี
ความซื่อสัตย์สุจริต 
3. คณะครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา
มากยิ่งขึ้น 
4. โรงเรียนปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางปฏิบัติ 
5. โรงเรียนร่มเกล้ามีความเข้าใจและให้ความร่วมมือในกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
สถานศึกษา 
6. ส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมในสถานศึกษาได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป 

บทสรุป 

            แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนร่มเกล้าประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 
จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสถานศึกษา 
ปฏิบัติงานในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้บรรลุตามวัตถุประสงค์เกิดผลสัมฤทธิ์ตามท่ีคาดหวังไว้
ท าให้การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่มีความรับผิดชอบท าให้ผู้ปกครอง 
ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา มีความเชื่อถือในความมีคุณธรรม ความมีจริยธรรม การปฏิบัติหน้าที่โดยการ
ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล สามารถแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของคณะครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ให้ลดน้อยลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งข้ึน ดังนั้น ในการด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สถานศึกษา ต้องบูรณาการและอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และจะต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องให้เป็นระบบ 
โดยหากมีการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอย่างจริงจังและต่อเนื่องแล้ว ก็จะส่งผลต่อการบรรลุตาม
ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังไว้ส่วนราชการและสถานศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม คณะครูบุคลากร
ทางการศึกษา นักเรียน มีความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษามากยิ่งขึ้น มีจิตส านึกใน
การเป็นพลเมืองดีปฏิบัติงานตามระเบียบวินัย และมีความซื่อสัตย์สุจริต ทุกภาคส่วนมีความเข้าใจและให้ความ
ร่วมมือในกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และ
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางปฏิบัติรวมถึงส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับจังหวัด
และระดับประเทศให้ยั่งยืนได้อีกด้วย 

 


