
 
 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
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โรงเรียนศรีราชา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 



แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของโรงเรียนศรีราชา 
(ปีงบประมาณ 2565) 

ที่มา 

หลักการและเหตุผล 

การทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นปญหาที่มีมานาน และยิ่งมีกระบวนการที่มีความซับซ้อนมากขึ้นถือเปน 

ปญหาที่เกิดขึ้นทั้งในองคการภาครัฐและเอกชน ซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงขึ้น สงผลใหเกิดวิกฤตศรัทธาตอ 

สังคมไทย ปจจุบันมีการตรวจสอบและเผยแพรใหสาธารณชนได้รับทราบ ท าใหประชาชนใหความสนใจการท างาน 

ของภาครัฐมากยิ่งขึ้น 

 การปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เปนวาระแหงชาติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ วันที่ 19  

ธันวาคม 2549 โดยใชชื่อวา“วาระแหงชาติด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาล การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบใน 

ภาครัฐ” ตอมาคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2551 เห็นชอบใหหน่วยงานภาครัฐน าแนวทาง และ 

มาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551–2555  ไปใชเปนกรอบ 

ทิศทางการประสานความร่วมมือในการด าเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริต และแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่ 

การปฏิบัติโดยก าหนดเพ่ิมเติมไวในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปและแผนปฏิบัติราชการประจ าปของสวนราชการ ซึ่ง 

จะกอใหเกิดประโยชนในการปฏิบัติราชการและการบูรณาการปองกันและปราบปรามแกไขปญหาการทุจริต 

คอรรัปชั่นตอบสนองนโยบายของรัฐบาล 

 ยุทธศาสตร์ชาติวด้วยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2557–2559 นโยบายการบริหารจัดการ 

ที่ดีมุ่งเนนเสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรมใหแกขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ และพัฒนาความ 

โปร่งใสในการปฏิบัติงานพรอมทั้งปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของขาราชการ และเจา 

หน้าที่ของรัฐน าไปสู่การปฏิบัติใหบังเกิดผลเปนรูปธรรม และเปนเครื่องมือชี้น าการพัฒนาหน่วยงานจากทุกภาค 

ส่วนใหเกิดการบูรณาการความร่วมมือมือกันอย่างจริงจังในการปองกันและปราบปรามการทุจริต โดยมี 

วัตถุประสงคหลัก 4 ประการ คือ 

1) สังคมไทยมีวินัย คุณธรรมและจริยธรรม 

2) เครือขายจากทุกภาคสวน มีสวนร่วมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

3) ระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม กระจาย และถวงดุลอานาจอย่างมีประสิทธิภาพ 

4) สังคมรูเทาทัน ร่วมคิดปองกันการทุจริต โดยจะมีการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ 4 ประการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ปลูกจิตสานึก ค่านิยม คุณธรรม และจริยธรรม และสร้างวินัยแกทุกภาคสวน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : รวมพลังแผ่นดินปองกันและปราบปรามการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เสริมสร้างความแข็งแกรงแกหน่วยงานตอต้านการทุจริต 



ยุทธศาสตร์ที่ 4 : สรางบุคลากรมืออาชีพปองกันและปราบปรามการทุจริต 

การด าเนินการตามยุทธศาสตรชาติว่าด้วยการปองกัน และปราบปรามการทุจริตในสวนราชการส านัก 

นักงานคณะกรรมการการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) และส านักงาน 

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) ก าหนดใหสวนราชการจัดท า 

แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2559-2562 โดยมีแนวทางใน 

การด าเนินงาน คือ หากสวนราชการได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปและมีการก าหนดแผนงาน/โครงการ/ 

กิจกรรม/ตัวชี้วัด ไวแล้วและเห็นวาสามารถตอบสนองยุทธศาสตรชาติฯ ได้ก็ใหน าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ 

ตัวชี้วัด ดังกล่าวมาบรรจุไวในแผนปฏิบัติราชการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 

2559 – 2562 หากไม่ตอบสนองตอยุทธศาสตรชาติฯ ก็ก าหนดขึ้นมาใหม่และน าไปบรรจุไวในแผนปฏิบัติราชการ  

3 ปด้วย โดยก าหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ตัวชี้วัด ใหเปนไป ตามพันธกิจ และสอดคลองกับยุทธศาสตรของ 

โรงเรียน ดังนั้นเพ่ือใหการด าเนินการเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี โรงเรียนศรีราชาจึงได้จัดท าแผนปองกัน และ 

ปราบปรามการทุจริต 3 ป(พ.ศ. 2562 – 2564) ขึ้น เพ่ือเปนกรอบในการด าเนินการปองกันและปราบปราม การ 

ทุจริตของสถานศึกษา และใหสวนราชการ/หน่วยงาน ใชเป็นแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการการปองกัน และ 

ปราบปรามการทุจริตประจ าปตอไป 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือสงเสริมใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตสานึกในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต มี 

คุณธรรม จริยธรรมในการด าเนินชีวิต และปฏิบัติงาน 

2. เพ่ือปองกันและเฝ้าระวังมิใหเกิดการทุจริต การปฏิบัติและ/หรือละเว้นการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบใน 

การปฏิบัติราชการขึ้นภายในหน่วยงานโดยประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเครือข่ายภาคประชาชนใน 

การ ติดตามตรวจสอบแจงข้อมูลเบาะแสการประพฤติมิชอบ 

3. เพ่ือสงเสริมใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนศรีราชามีระบบการท างานและการ 

ตรวจสอบที่เขมแข็งในการปองกันการทุจริต 

4. เสริมสรางภาพของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี 

ประสิทธิภาพตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ 

ขอมูลประกอบการจัดท าแผนปองกันและปราบปรามการทุจริต 

โรงเรียนศรีราชาได้จัดท าแผนปองกันและปราบปรามการทุจริตใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาด้วย 

การปองกันและปราบปรามการทุจริตที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนดเปนขอมูลประกอบการจัดท าแผน 

 

 



การติดตามผลความก้าวหนาตามแผนปฏิบัติการการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

ประจ าปีงบประมาณ 2565 โรงเรียนศรีราชา 

แนวทางการตรวจติดตามผลความก้าวหนาการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการ 

ทุจริตภาครัฐ ประจ าปงบประมาณ 2565 ด าเนินการดังนี้ 

ติดตามผลความก้าวหนางาน/โครงการ และงบประมาณประจ าปงบประมาณ 2565 โดยก าหนดกิจกรรม  

และแผนผัง (Gantt Chart) การติดตามผลความก้าวหนาในหวงระยะเวลาการในการด าเนินโครงการตาม 

แผนปฏิบัติการฯ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ กิจกรรม 
ระยะเวลา(เดือน) 

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

1 
จัดประชุมเจาหนาที่ผูรับผิดชอบและการจัดท าแผนปฏิบัติ
การฯ ประจ าป 2565 ทบทวน/วิเคราะหความเสี่ยงตางๆ 

            

2 

จัดท าแผนปฏิบัติการฯ ประจ าป 2565 เสนอ
คณะกรรมการ สถานศึกษา ผูอํานวยการโรงเรียน ให
ความเห็นชอบ และจัดสง แผนปฏิบัติการฯให ผู
อ านวยการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
ชลบุรี ระยอง 

            

3 ส ารวจความคิดเห็นของผูมีสวนได สวนเสีย             

4 ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ             

5 
เสนอสรุปผลการด าเนินงานตอ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เพ่ือขอความเห็นชอบ 

            

6 
จัดท าเอกสารรายงานสรุปผลการ ด าเนินการ รายงาน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง รับ
ทราบตอไป 

            



ความน า 
หลักการและเหตุผล 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ก าหนดประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค า 

รับรองการปฏิบัติราชการของโรงเรียนศรีราชา ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตัวชี้วัดที่ 7 ระดับความส าเร็จ 

ของการด าเนินการตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต โดยพิจารณาจากผลส าเร็จของการด าเนินการ  

ตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกัน 

และปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา และการจัดการขอรองเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติ 

หนาที่โดยมิชอบของครู บุคลากรทางการศึกษา ในปงบประมาณ พ.ศ.2565 และขอกลาวหาครู บุคลากร ทาง 

การศึกษาที่ไมไดปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความรับผิดชอบตอประชาชน ไมมีคุณธรรม ไมมีจริยธรรม ไมค านึงถึง  

ประโยชนสวนรวมเปนที่ตั้ง และไมมีธรรมาภิบาล ตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการที่เกี่ยวของ 

ไดก าหนดไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 การตรวจสอบและน าเรื่องรองเรียนเขาสูกระบวนการสอบสวนขอเท็จ 

จริง การแจงตักเตือน ด าเนินคดี หรืออ่ืน ๆ ตามระเบียบ ขอกฎหมายที่ก าหนดไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 ในการจัดท าแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนศรีราชา ประจ าปงบประมาณ พ.ศ.  

2565 นั้น โรงเรียนศรีราชาไดท าการศึกษาและวิเคราะหขอมูลจากแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการ 

ทุจริตสถานศึกษา และผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต สถานศึกษา 

ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยก าหนดใหสถานศึกษาตองจัดท าแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปราม 

การทุจริตในหนวยงานของตน เพ่ือสนับสนุนและสอดคลองกับยุทธศาสตรวาดวยการปราบปรามการ ทุจริต 

สถานศึกษา 4 ยุทธศาสตร ดังนี้ 

ยุทธศาสตรที่ 1 เสริมสรางจิตส านึก คานิยม ใหสถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตรที่ 2 บูรณาการหนวยงานทุกภาคสวน ในการปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

ยุทธศาสตรที่ 3 เสริมสรางความเขมแข็งในการปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการปองกันและปราบปรามการ 

ทุจริตสถานศึกษา 

วิสัยทัศน 

จัดการศึกษาสูมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พัฒนาผู เรียนใหเปนคนเกง มีความสุข มีทักษะการท างาน 

ผสานเทคโนโลยี สูระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ (EEC) รักความเปนไทยบนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

พันธกิจ 

1. สงเสริมพัฒนาระบบการบริหารจัดการ จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานดวยระบบคุณภาพ พัฒนาองคกรเปน 

องคกรแหงการเรียนรู บนพ้ืนฐานขอหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาองคกรใหเปนสถานศึกษาสีขาวปลอด 



ยาเสพติดและอบายมุข 

2. สงเสริมพัฒนางานวิชาการ จัดการเรียนรูสูคุณภาพตามมาตรฐานบนพ้ืนฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียง 

3. สงเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเปนบุคคลแหงการเรียนรู น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียงเปนพ้ืนฐานในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและปฏิบัติงาน  

4. สงเสริมพัฒนาผูเรียนตามมาตรฐานผูเรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีคุณธรรม จริยธรรม  

กาวทันการเปลี่ยนแปลงสูอาเซียน และระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) บนพ้ืนฐานปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียง 

5. สงเสริมความสัมพันธที่ดีระหวางโรงเรียน องคกรปกครองสวนทองถิ่น ชุมชน และสังคมโลก 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือสงเสริมพัฒนาระบบการบริหารจัดการ จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานดวยระบบคุณภาพ พัฒนาองคกร 

เปนองคกรแหงการเรียนรู บนพ้ืนฐานขอหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาองคกรใหเปนสถานศึกษาสีขาว 

ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

2.  เพ่ือพัฒนางานวิชาการ จัดการเรียนรูสูคุณภาพตามมาตรฐานบนพ้ืนฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

3.  เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเปนบุคคลแหงการเรียนรู น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เปนพ้ืนฐานในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและปฏิบัติงาน  

4.  เพ่ือพัฒนาผูเรียนตามมาตรฐานผูเรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีคุณธรรม จริยธรรม กาว 

ทันการเปลี่ยนแปลงสูอาเซียน และระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) บนพ้ืนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง 

5. เพ่ือสงเสริมความสัมพันธที่ดีระหวางโรงเรียน องคกรปกครองสวนทองถิ่น ชุมชน และสังคมโลก 

ยุทธศาสตรและมาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 

ยุทธศาสตรที่ 1 : เสริมสรางจิตส านึก คานิยม ใหสถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

วัตถุประสงค์ 

มุงสงเสริมเสริมสรางจิตส านึกและคานิยมใหแกสถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีทัศนคติ  

วิสัยทัศน ในการรวมกันแกไขและรับผิดชอบตอปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบสถานศึกษา รวมทั้งการรณรงค์ 

เผยแพร ประชาสัมพันธ ใหทุกภาคสวนมีวินัย เคารพกฎหมาย กฎและระเบียบ ที่จะเปนกลไกในการแกไขปญหา  

การพัฒนา ตลอดจนเปนการวางรากฐานในการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 



มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 

1.  สงเสริมการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1.1 เสริมสรางความรูความเขาใจแกครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ใหปฏิบัติงานและด าเนิน 

ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1.2 ประยุกตการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใหเกิดมรรคผลในทางปฏิบัติ 

1.3 จัดใหมีหลักสูตรการเรียนรูหรือการฝกอบรมเกี่ยวกับการใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

แกครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 

2. สงเสริมใหครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนไดเรียนรูและปฏิบัติงานตามหนาที่ดวยหลักธรรมาภิบาล 

2.1 สงเสริมใหครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีความรู ความเขาใจ รวมทั้งมีการฝกอบรม 

เพ่ือใหปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 

2.2 สงเสริมใหครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ไดประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทาง 

คุณธรรมและจริยธรรม 

2.3 ควบคุม ก ากับ ดูแลการปฏิบัติงาน การประพฤติปฏิบัติตนของครู บุคลากรทางการศึกษา 

นักเรียน ใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม  

3. ก าหนดใหมีหลักสูตรทางการศึกษาเพ่ือใชเปนเครื่องมือในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

สถานศึกษา 

3.1 จัดใหมีหลักสูตรทางการศึกษา/หลักสูตรการฝกอบรม ดานการปองกันและปราบปรามการ 

ทุจริตสถานศึกษา 

3.2 ก าหนดใหหลักสูตรดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา เปนหลักสูตร 

บังคับที่ใชฝกอบรมครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ทุกระดับ  

3.3 สงเสริมแหลงเรียนรูทางวิชาการ ตลอดจนขอมูลขาวสารดานการปองกันและปราบปราม 

การทุจริตสถานศึกษา 

4. สงเสริมคานิยมการยกยองและเชิดชูความดี ความซื่อสัตยสุจริต และการตอตานการทุจริต 

4.1 สงเสริมการสรางแรงจูงใจใหครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ปฏิบัติหนาที่ราชการดวย 

ความซื่อสัตย สุจริต เสียสละเพื่อประโยชนสวนรวม 

4.2 รณรงค เผยแพรประชาสัมพันธใหสังคมมีคานิยม ยกยอง เชิดชู และเห็นคุณคาของการ 

ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 

4.3 สงเสริม เชิดชู หนวยงานหรือบุคคลที่มีผลงานดีเดนดานการปองกันและปราบปรามการ 

ทุจริตสถานศึกษา 



4.4 สงเสริม สนับสนุนใหทุกภาคสวนรวมกันสรางคานิยมในการปองกันและปราบปรามการ 

ทุจริตสถานศึกษา 

ยุทธศาสตรที่ 2 : บูรณาการหนวยงานทุกภาคสวน ในการปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

วัตถุประสงค 
มุงประสานความรวมมือระหวางหนวยงานสถานศึกษากับทุกภาคสวนในการปองกันและปราบปราม การ 

ทุจริตสถานศึกษา สงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของผูปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาในการ 

ติดตาม ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติ มิชอบในสถานศึกษา เสริมสรางและพัฒนาเครือขายผูปกครอง ชุมชน 

คณะกรรมการสถานศึกษาใหเปนกลไกในการตรวจสอบ ถวงดุล รวมถึงการสรางหลักประกันความปลอดภัยในการ 

แจงขอมูลหรือเบาะแสในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 

1. บูรณาการหนวยงานสถานศึกษากับองคกรทุกภาคสวนเพ่ือสรางความตระหนักและปลูกจิตส านึกการ 

เปนพลเมืองดี 

1.1 ประสานความรวมมือทางดานขอมูลและการปฏิบัติงานระหวางหนวยงานสถานศึกษากับ 

องคกรทุกภาคสวน 

1.2 สงเสริม สนับสนุน องคกรและบุคลากรทางดานสื่อสารมวลชนใหมีความเขมแข็งและเปน 

อิสระในการท าหนาที่ตรวจสอบและเผยแพรขอมูลขาวสารใหสาธารณชนรับทราบ 

1.3 สงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษามีระบบอินเทอรเน็ต เพ่ือท าการเผยแพรประชาสัมพันธใน 

การปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา โดยมีเว็บบอรดเพ่ือติดตอสื่อสาร ระหวางกัน 

1.4 เสริมสรางและพัฒนาเครือขายผูปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา 

2. สงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ  

2.1 เสริมสรางกระบวนการเรียนรูเพ่ือใหผูปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษามีความ 

ตื่นตัวตอสภาพปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในสถานศึกษา 

2.2 สรางและพัฒนาชองทางในการรับแจงขอมูลหรือเบาะแส ใหมีความสะดวกหลากหลาย 

รวมทั้งสรางหลักประกันความปลอดภัยใหแกบุคคล หนวยงานหรือขอมูลนั้น 

2.3 สงเสริมสิทธิในการรับรูและการเขาถึงขอมูลขาวสาร 

2.4 ก าหนดมาตรการสรางแรงจูงใจใหแกผูแจงขอมูลหรือเบาะแส ใหไดรับรางวัลตอบแทน 

2.5 ใหองคกรหรือบุคลากรดานสื่อสารมวลชนเปนสื่อกลางในการแสวงหาความรวมมือเพื่อ 

ปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอ านาจทางการศึกษา  



3.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา  

โดยเนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 

3.2 พัฒนาประสิทธิภาพการติดตามประเมินผลการด าเนินการตามกลยุทธจุดเนน เพ่ือพัฒนา 

คุณภาพทางการศึกษา 

ยุทธศาสตรที่ 3 : เสริมสรางความเขมแข็งในการปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

วัตถุประสงค์ 

มุงพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุมและถวงดุลการใชอ านาจใหเหมาะสมชัดเจน และมี 

ประสิทธิภาพ สรางกลไกความรวมมือระหวางหนวยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนใหมีศักยภาพในการปองกัน 

และปราบปรามการทุจริต สงเสริมความรวมมือดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตกับหนวยงานทุกภาค 

สวน 

มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 

1. พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม พรอมทั้งสรางความโปรงใสและเปนธรรมในการ 

บริหารงานบุคคลภายใตระบบคุณธรรม 

1.1 ใหสถานศึกษาที่มีพันธกิจดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต มีโครงสรางของหนวย 

งาน อัตราก าลัง การบริหารงานบุคคล และงบประมาณที่เหมาะสม สอดคลองกับ ภารกิจและความรับผิดชอบ 

1.2 สนับสนุนใหมีการตรวจสอบและถวงดุลการใชอ านาจระหวางหนวยงานสถานศึกษาดวย 

กันเอง 

1.3 ใหสถานศึกษา ควบคุม ก ากับ ติดตาม ประเมินผล การใชอ านาจในการปฏิบัติงานดาน การ 

ปองกันและปราบปรามการทุจริต 

2. สรางกลไกความรวมมือระหวางหนวยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนใหมีศักยภาพในการปองกันและ 

ปราบปรามการทุจริต 

2.1 วางแนวทางและสงเสริมบทบาทความรวมมือระหวางหนวยงานสถานศึกษากับภาคเอกชน 

ในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

2.2 ประสานความรวมมือกับองคกรภาคเอกชนเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

ในสถานศึกษา 

3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกร 

3.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา 

3.2 พัฒนาปรับปรุงและเผยแพรหลักเกณฑในการบริหารงานที่โปรงใสและเปนธรรม 

4. สงเสริมประสิทธิภาพการด าเนินงานดานการจัดระบบการควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง  



4.1 สงเสริมใหมีการจัดท ารายงานการควบคุมภายในของสถานศึกษา 

4.2 สงเสริมสนับสนุนใหทุกสถานศึกษามีแผนการตรวจสอบภายในที่เปนระบบและมี 

ประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตรที่ 4 : พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

สถานศึกษา 

วัตถุประสงค 

มุงพัฒนาสมรรถนะ และขีดความสามารถใหครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการปองกัน และ 

ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาใหสัมฤทธิผลไดอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือแกไขสภาพปญหาการทุจริตใหเปน 

ระบบอยางตอเนื่อง สรางมาตรฐานทางวิชาชีพใหสามารถรวมมือหรือประสานการปฏิบัติกับองคกรทุกภาคสวน 

มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 

1. พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถของครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการปองกันและ 

ปราบปรามการทุจริต 

1.1 ก าหนดใหครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ฝกอบรมหลักสูตรดานการปองกันและ 

ปราบปรามการทุจริต ในสถานศึกษา เพ่ือใหมีความเชี่ยวชาญ 

1.2 ก าหนดใหมีหลักสูตรการศึกษา และหลักสูตรการฝกอบรมวิชาชีพดานการปองกันและ 

ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

2. สรางมาตรฐานทางวิชาชีพดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

2.1 สงเสริมใหสถานศึกษารวมกันสรางมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ 

2.2 ก าหนดใหมีหนวยงานหลัก เพ่ือรับผิดชอบในการติดตามประเมินผล รวมถึงการลงโทษ ครู  

บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 

3. สงเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

3.1 สงเสริมและสนับสนุนใหมีการฝกอบรมครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน หลักสูตรการ  

บริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

3.2 สงเสริมและสนับสนุนใหมีการฝกอบรมหลักสูตรคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติหนาที่ 

และแนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ตาง ๆ 

4. สงเสริมและสนับสนุนใหมีการสรางองคความรูเรื่องการปองกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา 

4.1 จัดใหมีกิจกรรมการสรางองคความรูในเรื่องการปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

แก ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 

4.2 สงเสริมใหหนวยงานภาครัฐมีการแลกเปลี่ยนความรู และขอมูลขาวสารดานการปองกันและ 



ปราบปรามการทุจริต 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 

1. โรงเรียนศรีราชาปฏิบัติหนาที่ดวยความโปรงใสและเปนธรรม 

2. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีจิตส านึกในการเปนพลเมืองดี ปฏิบัติงานตาม ระเบียบวินัย  

และมีความซื่อสัตยสุจริต 

3. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีความรู เรื่องการปองกันและปราบปรามการ ทุจริตใน 

สถานศึกษามากยิ่งขึ้น 

4. โรงเรียนศรีราชาปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปน 

แนวทางปฏิบัติ 

5. โรงเรียนศรีราชามีความเขาใจและใหความรวมมือในกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต ใน 

สถานศึกษา 

6. สงผลตอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมในสถานศึกษาไดอยางมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป 

บทสรุป 

แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนศรีราชา ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

จัดท าขึ้นเพ่ือใชเปนแนวทางในการด าเนินงานในดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตของสถานศึกษา 

ปฏิบัติงานในดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตใหบรรลุตามวัตถุประสงค เกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่คาดหวังไว 

ท าใหการปฏิบัติราชการตามอ านาจหนาที่ของขาราชการเปนไปในลักษณะที่มีความรับผิดชอบ ท าใหผูปกครอง 


