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ความน า 



หลักการและเหตุผล     

ในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนดาราคาม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๕ นั้น  โรงเรียนดาราคามได้ท าการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตสถานศึกษา และผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สถานศึกษา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยก าหนดให้สถานศึกษาต้องจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตในหน่วยงานของตนเพื่อสนับสนุนและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปราบปรามการทุจริต

สถานศึกษา ๔ ยุทธศาสตร์ ดังนี้    

ยุทธศาสตร์ท่ี  ๑  เสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยม ให้สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  

ยุทธศาสตร์ท่ี  ๒  บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  

ยุทธศาสตร์ท่ี  ๓  เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา           

ยุทธศาสตร์ท่ี  ๔  พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนในการป้องกันและปราบปราม 

                           การทุจริตในสถานศึกษา      

วิสัยทัศน์             

 “ ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน  บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ผู้ปกครอง ชุมชน 

คณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมมือร่วมใจป้องกันและปราบปรามการทุจริต ”   

พันธกิจ  

๑. เสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยม ให้กับครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ยึดหลักธรรมาภิบาล  

๒. บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนเพื่อเสริมสร้าง และพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตในสถานศึกษา     

๓. ส่งเสริมบทบาทผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและ              

ปราบปรามการทุจริต  

๔. สร้างกลไกและพัฒนาระบบการตรวจสอบถ่วงดุลการใช้อ านาจของเจ้าหน้าท่ีของรัฐให้มีความเข้มแข็งและมี

ประสิทธิภาพ 

  ๕. ส่งเสริม/สนับสนุนการจัดการองค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา                

อย่างจริงจังและต่อเนื่อง       

วัตถุประสงค์  



๑. เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตส านึกในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต         

มีคุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินชีวิตและปฏิบัติงาน   

๒. เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังมิให้เกิดการทุจริตการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบในการปฏิบัติ

ราชการขึ้นภายในหน่วยงานโดยประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเครือข่าย ภาคประชาชนในการ

ติดตามตรวจสอบแจ้งข้อมูลเบาะแสการประพฤติมิชอบ  

 ๓. เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนดาราคาม มีระบบการท างานและการ

ตรวจสอบท่ีเข้มแข็งในการป้องกันการทุจริต   

๔. เสริมสร้างศักยภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ   

ยุทธศาสตร์และมาตรการ/แนวทางด าเนินงาน   

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑  :  เสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยม ให้สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล   

วัตถุประสงค์   มุ่งส่งเสริมเสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยมให้แก่สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  

โดยมี ทัศนคติ วิสัยทัศน์ ในการร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ

สถานศึกษา  รวมทั้งการรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ทุกภาคส่วนมีวินัย เคารพกฎหมาย กฎและ

ระเบียบ ท่ีจะเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหา การพัฒนา  ตลอดจนเป็นการวางรากฐานในการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตใน ภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน  

๑.ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

๑.๑ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ให้ปฏิบัติงานและด าเนินชีวิตตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

๑.๒ ประยุกต์การน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดมรรคผลในทางปฏิบัติ  

๑.๓ จัดให้มีหลักสูตรการเรียนรู้หรือการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่ครู 

บุคลากรทางการศึกษานักเรียน  

๒.ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ได้เรียนรู้และปฏิบัติงานตามหน้าท่ีด้วยหลักธรรมาภิบาล ๒.๑ 

ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งมีการฝึกอบรมเพื่อให้ปฏิบัติงาน

ตามหลักธรรมาภิบาล  



๒.๒ ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ได้ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทาง                 

คุณธรรมและจริยธรรม  

 ๒.๓ ควบคุมก ากับดูแลการปฏิบัติงานการประพฤติปฏิบัติตนของครู บุคลากรทางการศึกษา                  

นักเรียนให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 

๓.ก าหนดให้มีหลักสูตรป้องกันการทุจริตเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

สถานศึกษา   

๓.๑ จัดให้มีหลักสูตรป้องกันการทุจริต/หลักสูตรการฝึกอบรมด้านการป้องกันและปราบปรามการ                  

ทุจริตสถานศึกษา  

๓.๒ ก าหนดให้หลักสูตรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาเป็นหลักสูตรบังคับท่ีใช้ 

ฝึกอบรมครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนทุกระดับ  

๓.๓ ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการตลอดจนข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

สถานศึกษา  

๔.ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต   

๔.๑ ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ปฏิบัติหน้าท่ีราชการด้วย                 

ความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม            

๔.๒ รณรงค์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สังคมมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการ                

ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 

 ๔.๓ ส่งเสริม เชิดชู หน่วยงานหรือบุคคลท่ีมีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการ                  

ทุจริตในสถานศึกษา   

๔.๔ ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างค่านิยมในการป้องกันและปราบปรามการ                 

ทุจริตในสถานศึกษา  

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒  :  บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  

วัตถุประสงค์   มุ่งประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับทุกภาคส่วนในการป้องกันและ 

ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการ 

สถานศึกษาในการติดตาม ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติ มิชอบในสถานศึกษา เสริมสร้างและพัฒนา 



เครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาให้เป็นกลไกในการตรวจสอบ ถ่วงดุล รวมถึงการสร้าง 

หลักประกันความปลอดภัยในการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 

 ๑.บูรณาการหน่วยงานสถานศึกษากับองค์กรทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความตระหนักและปลูกจิตส านึกการเป็น 

พลเมืองดี  

๑.๑ ประสานความร่วมมือทางด้านข้อมูลและการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับองค์กรทุกภาค

ส่วน    

๑.๒ ส่งเสริมสนับสนุนองค์กรและบุคลากรทางด้านส่ือสารมวลชนให้มีความเข้มแข็งและเป็นอิสระ                 

ในการท าหน้าท่ีตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนรับทราบ            

๑.๓ ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อท าการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา โดยมีเว็บบอร์ดเพื่อติดต่อส่ือสารระหว่างกัน            

๑.๔ เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา 

๒.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ   

๒.๑ เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษามีความต่ืนตัวต่อสภาพ

ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในสถานศึกษา             

๒.๒ สร้างและพัฒนาช่องทางในการรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสให้มีความสะดวกหลากหลายรวมทั้ง สร้าง

หลักประกันความปลอดภัยให้แก่บุคคลหน่วยงานหรือข้อมูลนั้น       

๒.๓ ส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร   

๒.๔ ก าหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้แจ้งข้อมูลหรือเบาะแสให้ได้รับรางวัลตอบแทน  

 ๒.๕ ให้องค์กรหรือบุคลากรด้านส่ือสารมวลชนเป็นส่ือกลางในการแสวงหาความร่วมมือเพื่อ                  

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  

๓.พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอ านาจทางการศึกษา            

๓.๑ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาโดยเน้นการมี

ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน            



๓.๒ พัฒนาประสิทธิภาพการติดตามประเมินผลการด าเนินการตามกลยุทธ์จุดเน้นเพื่อพัฒนา                 

คุณภาพทางการศึกษา       

 ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ : เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา   

วัตถุประสงค์    มุ่งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อ านาจให้เหมาะสม 

ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนให้มีศักยภาพ

ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ส่งเสริมความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับ 

หน่วยงานทุกภาคส่วน   

มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 

๑.พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม พร้อมท้ังสร้างความโปร่งใสและเป็นธรรมในการบริหารงาน

บุคคลภายใต้ระบบคุณธรรม   

๑.๑ ให้สถานศึกษาท่ีมีพันธกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมีโครงสร้างของหน่วยงาน  

อัตราก าลังการบริหารงานบุคคลและงบประมาณท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจและความรับผิดชอบ         

๑.๒ สนับสนุนให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อ านาจระหว่างหน่วยงานสถานศึกษาด้วยกันเอง    

๑.๓ ให้สถานศึกษาควบคุมก ากับ ติดตาม ประเมินผล การใช้อ านาจในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต    

๒.สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหนว่ยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกันและ      

ปราบปรามการทุจริต   

๒.๑ วางแนวทางและส่งเสริมบทบาทความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนในการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริต   

๒.๒ ประสานความร่วมมือกับองค์กรภาคเอกชนเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา  

๓.พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร             

๓.๑ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา             

๓.๒ พัฒนาปรับปรุงและเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการบริหารงานท่ีโปร่งใสและเป็นธรรม  

๔.ส่งเสริมประสิทธิภาพการด าเนินงานด้านการจัดระบบการควบคุมภายในและบริหารจัดการความเส่ียง             

๔.๑ ส่งเสริมให้มีการจัดท ารายงานการควบคุมภายในของสถานศึกษา              



๔.๒ ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกสถานศึกษามีแผนการตรวจสอบภายในท่ีเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ                       

 ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ : พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและปราบปรามการ 

ทุจริตสถานศึกษา   

วัตถุประสงค์    มุ่งพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนในการ ป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาให้สัมฤทธิ์ผลได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อแก้ไขสภาพปัญหาการทุจริตให้

เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพให้สามารถร่วมมือหรือประสานการปฏิบัติกับองค์กรทุกภาค

ส่วน  

มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน  

๑.พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถของครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและ 

ปราบปรามการทุจริต  

๑.๑ ก าหนดให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ฝึกอบรมหลักสูตรด้านการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตในสถานศึกษาเพื่อให้มีความเช่ียวชาญ   

๑.๒ ก าหนดให้มีหลักสูตรการศึกษาและหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพด้านการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตในสถานศึกษา    

๒.สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา   

๒.๑ ส่งเสริมให้สถานศึกษาร่วมกันสร้างมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ   

๒.๒ ก าหนดให้มีหน่วยงานหลักเพื่อรับผิดชอบในการติดตามประเมินผลรวมถึงการลงโทษ ครู บุคลากร

ทางการศึกษา นักเรียน  

๓.ส่งเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี            

๓.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน หลักสูตรการบริหารกิจการ

บ้านเมืองท่ีดี              

๓.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าท่ีและแนวทาง

ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ต่าง ๆ   

๔.ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสร้างองค์ความรู้เรื่องการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา   

๔.๑ จัดให้มีกิจกรรมการสร้างองค์ความรู้ในเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาแก่ ครู 

บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน  



๔.๒ ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีการแลกเปล่ียนความรู้และข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันและปราบปราม

การทุจริต  

ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

๑.โรงเรียนดาราคามปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม    

๒.คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีจิตส านึกในการเป็นพลเมืองดีปฏิบัติงานตามระเบียบวินัยและมี

ความซื่อสัตย์สุจริต     

๓.คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน  มีความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา

มากยิ่งขึ้น   

๔.โรงเรียนดาราคามปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรมและยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็น

แนวทางปฏิบัติ 

๕.โรงเรียนดาราคามมีความเข้าใจและให้ความร่วมมือในกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน

สถานศึกษา  

บทสรุป  

 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนดาราคาม จัดท าขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการ

ด าเนินงานในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสถานศึกษา ปฏิบัติงานในด้านการป้องกันและ 

ปราบปรามการทุจริตให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เกิดผลสัมฤทธิ์ตามท่ีคาดหวังไว้ ท าให้การปฏิบัติราชการตาม

อ านาจหน้าท่ีของข้าราชการเป็นไปในลักษณะท่ีมีความรับผิดชอบ ท าให้ผู้ปกครอง ชุมชนคณะกรรมการ

สถานศึกษา มีความเช่ือถือในความมีคุณธรรม  ความมีจริยธรรม  การปฏิบัติหน้าท่ีโดยการค านึงถึงประโยชน์

ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนและการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล สามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบของคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ให้ลดน้อยลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดผล 

อย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น       

 ดังนั้น  ในการด าเนินงานด้านการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาต้องบูรณาการและอาศัยความ

ร่วมมือจากทุกภาคส่วนและจะต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องให้เป็นระบบ โดยหากมีการบูรณาการ ความร่วมมือ

จากทุกภาคส่วนอย่างจริงจังและต่อเนื่องแล้ว ก็จะส่งผลต่อการบรรลุตามผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังไว้ ส่วนราชการ

และสถานศึกษา ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มี

ความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษามากยิ่งขึ้น  มีจิตส านึกในการเป็น พลเมืองดี 

ปฏิบัติงานตามระเบียบวินัยและมีความซื่อสัตย์สุจริต ทุกภาคส่วนมีความเข้าใจและให้ความร่วมมือ ในกิจกรรม



การป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางปฏิบัติ รวมถึงส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับจังหวัดและ

ระดับประเทศให้ยั่งยืนได้อีกด้วย  

   

************************************************************************************************* 

 

 

 

 

 

 

 

 



ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

กลยุทธ์ มาตรการ กิจกรรม/โครงการ   ต.ค.64   พ.ย.64   ธ.ค.64   ม.ค.65   ก.พ.65   มี.ค.65 เม.ย.65 พ.ค.65 มิ.ย.65  ก.ค.65   ส.ค.65 ก.ย.65 

๑.ปรับฐานความคิดของ 

นักเรียนและบุคลากรให้ 

สามารถแยกระหว่าง 

ผลประโยชน์ส่วนตนและ 

ประโยชน์ส่วนรวม  

 

การเสริมสร้างความรู้ ความ   
เข้าใจเกี่ยวกับ ผลประโยชน์ 
ส่วนตนและ ส่วนรวมให้แก่ 
นักเรียน และบุคลากรของ 
โรงเรียน 

๑.จัดการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวมให้แก่
นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน โดยบรรจุ
เป็นวาระการประชุมประจ าเดือนของโรงเรียน 

            

       

          

         

  ๒.ครูท่ีปรึกษาประจ าช้ันสอดแทรกความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์ส่วนตนและ

ส่วนรวมในช่วงช่ัวโมง Home Room 

            

          

             
  ๓.จัดท าเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

เกี่ยวกับผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม 
      

       
 

 

         



ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ : สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 

กลยุทธ์ มาตรการ                กิจกรรม/โครงการ ธ.ค.64 พ.ย.64 ธ.ค.64 ม.ค.65 ก.พ.65  มี.ค.65   เม.ย.65   พ.ค.65   มิ.ย.65  ก.ค.65   ส.ค.65 ก.ย.65 

๒.เสริมพลังการมีส่วนร่วม
ของชุมชนและบูรณาการทุก
ภาคส่วนเพื่อต่อต้านการ
ทุจริต 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโรงเรียน/
บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมใน
การด าเนินกิจการของโรงเรียน 

๑.จัดการประชุมใหญ่สามัญประจ าปีและการ
ประชุมสมัยสามัญของสมาคมผู้ปกครองและครู
โรงเรียนดาราคาม 

            

         

         

 
 

 ๒.ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
ของโรงเรียน อาทิ ผู้ปกครองในโรงเรียนให้
รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู้ทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีมาบรรยายพิเศษ/รายช่ือ
หน่วยงานวิจัยท่ีไปศึกษาดูงานและท าวิจัย จัด
เล้ียงอาหารแก่นักเรียนและครูในกีฬาสี 
กิจกรรมวันเกียรติยศ 

            

         

         



ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ : สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 

กลยุทธ์ มาตรการ กิจกรรม/โครงการ   ต.ค.64   พ.ย.64  ธ.ค.64  ม.ค.65  ก.พ.65   มี.ค.65  เม.ย.65  พ.ค.65 มิ.ย.65  ก.ค.65 ส.ค.65  ก.ย.65 

๓.ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงเป็นเคร่ืองมือต้านการทุจริต 

บุคลากรของโรงเรียน

ประพฤติปฏิบัติตนตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

 ๑.จัดบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่บุคลากรของโรงเรียนโดยบรรจุ

เป็นวาระการประชุมประจ าเดือนของโรงเรียน 

            
         

  ๒.ประชุมบุคลากรของโรงเรียนเพื่อให้ได้ข้อสรุปร่วมกันที่จะประพฤติปฏิบัติตนตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยบรรจุ

เป็นวาระการประชุมประจ าเดือนของโรงเรียน 

            

       
 

๔.บุคลากรมีแนวปฏิบัติการ

ต่อต้านการทุจริตร่วมกัน 

มีแนวปฏิบัติการต่อต้านการ

ทุจริตร่วมกัน 

๓.ประชุมบุคลากรของโรงเรียนเพื่อได้ข้อสรุปแนวปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตโดย

บรรจุเป็นวาระการประชุมประจ าเดือนของโรงเรียน 

            

        



ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : เสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยม บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

กลยุทธ์ มาตรการ กิจกรรม/โครงการ ต.ค.64 พ.ย.64 ธ.ค.64 ม.ค.65     ก.พ.65 มี.ค.65    เม.ย.65    พ.ค.65 มิ.ย.65 ก.ค.65 ส.ค.65 ก.ย.65 

๑.สร้างจิตส านึก ค่านิยมและปลูกฝัง

ความซื่อสัตย์ 

บุคลากรมีจิตส านึกและ

ค่านิยมต่อการปฏิบัติ

หน้าท่ีของตนด้วยความ

ซื่อสัตย์ 

๑.ส่งเสริมค่านิยมร่วมกันในการยกย่องเชิดชูการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตโดยมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณแก่ครูและเจ้าหน้าที่ดีเด่น

ประจ าปี 

             

       
 

๒.ให้ความรู้แก่บุคลากรของโรงเรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมตามหลักธรรมาภิบาลโดยบรรจุเป็นวาระการ

ประชุมประจ าเดือนของโรงเรียน 

            

       
 

๓.รณรงค์การสร้างจิตส านึกด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมตามหลักธรรมาภิบาลแก่บุคลากรของโรงเรียน 
            

        

๒.เสริมสร้างประสิทธิภาพในการป้องกัน

การทุจริต 

มีมาตรการป้องกันการทุจริตที่มี

ประสิทธิภาพ 

1.จัดการประชุมบุคลากรเพื่อเสริมสร้างให้บุคลากรตระหนักถึงความส าคัญถึงบทลงโทษการทุจริตโดยบรรจุเป็นวาระการประชุม
ประจ าเดือนของโรงเรียน 

            

       
 

 

๒.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อก าหนด ประกาศและค าส่ังที่เกี่ยวกบัการป้องกันการทุจริตผ่านเว็บไซต์ของ

โรงเรียน 

      

       



ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : เสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยม บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

กลยุทธ์ มาตรการ กิจกรรม/โครงการ ต.ค.64 พ.ย.64 ธ.ค.
64 

ม.ค.65 ก.พ.65 มี.ค.
65 

เม.ย.65 พ.ค.65 มิ.ย.65 ก.ค.65 ส.ค.65 ก.ย.65 

๓.ปลูกฝังจิตส านึกการ

ต่อต้านการทุจริตเน้นการ

ปรับเปล่ียนความคิดในการ

รักษาผลประโยชน์

สาธารณะ 

เสริมสร้างให้บุคลากรของ

โรงเรียนมีจิตสาธารณะ 

๑.จัดประชุมเพื่อเสริมสร้างและส่งเสริมค่านิยมจิตสาธารณะแก่

บุคลากรเน้นการปรับเปล่ียนความคิดในการรักษาผลประโยชน์

สาธารณะโดยบรรจุเป็นวาระการประชุมประจ าเดือนของ

โรงเรียน 

            
         

 ๓.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กรณีตัวอย่างการรักษาผลประโยชน์

สาธารณะผ่านจอภาพประชาสัมพันธ์ในโรงเรียน 

            

       

๔.รวบรวมองค์ความรู้

ด้านการต่อต้านการทุจริต 

โรงเรียนมีองค์ความรู้ด้าน

การต่อต้านการทุจริต 

๑.อบรมการใหอ้งค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต 
            

         

 

 



ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

 

กลยุทธ ์ มาตรการ 
                    กจิกรรม/โครงการ 

ต.ค.64 พ.ย.64 ธ.ค.64 ม.ค.65 ก.พ.65 มี.ค.65 เม.ย.65 พ.ค.65 มิ.ย.65 ก.ค.65 ส.ค.65 ก.ย.65 

๑.พัฒนานวัตกรรมและ 

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลด

ปัญหาการทุจริต 

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.

๒๕๖๐ และระเบียบ

กระทรวงการคลังว่าด้วยการ

จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐพ.ศ.๒๕๖๐ 

๑.เผยแพร่ผา่นการจดัซือ้จดัจ้างประจ าปีผา่นเว็บไซต์ของโรงเรียน             

       

๒.ประกาศผลผู้ชนะการซือ้จ้างในระบบเครือขา่ยสารสนเทศของ
กรมบญัชีกลางและแจ้งประกาศผลผู้ชนะการซือ้และจ้างให้ผู้เสนอ
ราคาทกุรายทราบผา่นทางจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ 

            

         

๓.แจ้งประกาศเชิญชวนให้มาบริษัท/ห้าง/ร้านมาเสนอราคาการ
จดัซือ้จดัจ้างผา่นระบบเครือขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชีกลางและ
เวบ็ไซต์ของโรงเรียน 

            

         

๑.การพัฒนาและวิเคราะห์การ

ประเมินด้านคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการปฏิบัติงานของ

บุคลากร 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประเมินการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรด้าน

คุณธรรมและความโปร่งใสใน

การปฏิบัติงาน 

๑.นกัเรียนแสดงความคดิเห็นท่ีมีตอ่การจดัการเรียนการสอนของ
ครูผู้สอนและครูท่ีปรึกษาประจ าชัน้เม่ือสิน้ภาคเรียน 

            

       

๒.ผู้บงัคบับญัชา/เพ่ือนร่วมงานประเมินผลการปฏิบตังิานของ
บคุลากรในภาพรวมด้านคณุธรรมและความโปร่งใสในการ
ปฏิบตังิาน 

      



 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : บูรณาการการด าเนินงานของหน่วยงานภายในและระหว่างหน่วยงานในการป้องกันการทุจริต 

กลยุทธ์ มาตรการ กิจกรรม/โครงการ ต.ค.64 พ.ย.64 ธ.ค.65 ม.ค.65 ก.พ.65 มี.ค.65 เม.ย.65 พ.ค.65 มิ.ย.65 ก.ค.65 ส.ค.65 ก.ย.65 

๓.สนับสนุนหน่วยงาน

ภายในโรงเรียนปรับปรุง

ขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อ

ป้องกันการทุจริต 

บุคลากรของโรงเรียน

ทบทวนและปรับปรุง

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ

ตนเพื่อความโปร่งใสในการ

ปฏิบัติงานและป้องกันการ

ทุจริต 

บุคลากรของโรงเรียนทบทวนและปรับปรุงขั้นตอนการ

ปฏิบัติงานของตนเพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและ

ป้องกันการทุจริต 

            

         

๔.บูรณาการการท างาน

ระหว่างหน่วยงานเพื่อ

ป้องกันการทุจริต 

โรงเรียนเครือข่ายเข้าใจ

หลักเกณฑ์และวิธีการ

ด าเนินการเกี่ยวกับจัดซื้อ

จัดจ้างเพื่อป้องกันการ

ทุจริต 

จัดประชุมช้ีแจงโรงเรียนเครือข่ายให้เข้าใจหลักเกณฑ์และ

วิธีการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อป้องกันการ

ทุจริต 

            

          

 


