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สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 



 

คำนำ 
 

หลังจากที่ประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชาติ (UN) มีมติเห็นชอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย                
การต่อต้านการทุจริต ค.ศ. ๒๐๐๓ (UNCAC) อย่างเป็นเอกฉันท์เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๖ โดยมีประเทศภาคี
สมาชิก UN ๑๙๑ ประเทศ รวมทั้งไทยได้เข้าร่วมลงนามในอนุสัญญาฯ ระหว่างวันที่  ๙ – ๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๖  
ณ ประเทศ เม็กซิโก ประกาศให้วันที่ ๙ ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ( International 
AntiCorruption Day)  สำหรับประเทศไทยรัฐบาลไทย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
(สำนักงาน ป.ป.ท.) องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ  ภาคเอกชน 
และภาคประชาสังคม กำหนดจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ พร้อมกัน
ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค นับเป็นมิติใหม่ในการสร้างเจตจำนงทางการเมืองที่รัฐบาลให้ความสำคัญ                     
ในการแก้ไขปัญหาการทุจริตเป็นวาระเร่งด่วนและให้เป็นวาระแห่งชาติ ตามแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าดว้ยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ ที่ ๓ อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 

 โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) ตระหนักและเห็นความสำคัญของการ
ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ จึงไดจ้ัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพ่ือการดำเนินภายใต้เจตนารมณม์ีความ
ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ต่อไป 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทจุริต โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรฐับาลอุปถัมภ)์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔ 

 

 
หลักการและเหตุผล 
 

การทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นปัญหาที่มีมานาน และยิ่งมีกระบวนการที่มีความซับซ้อนมากขึ้นถือเป็น
ปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งในองค์การภาครัฐและเอกชน ซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงขึ้น ส่งผลให้เกิดวิกฤตศรัทธาต่อ
สังคมไทย ปัจจุบันมีการตรวจสอบและเผยแพร่ให้สาธารณชนได้รับทราบ ทำให้ประชาชนให้ความสนใจการทำงาน
ของภาครัฐมากยิ่งขึ้น การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เป็นวาระแห่งชาติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๙ โดยใช้ชื่อว่า “วาระแห่งชาติด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาล การป้องกันการทุจริตประพฤติ                
มิชอบในภาครัฐ” ต่อมาคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๑ เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐนำแนวทาง 
และมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๕ ไปใช้เป็น
กรอบทิศทางการประสานความร่วมมือในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และแปลงยุทธศาสตร์
ไปสู่การปฏิบัติโดยกำหนดเพิ่มเติมไว้ในแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปีและแผนปฏิบัติราชการประจำปีของส่วนราชการ
ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติราชการ และการบูรณาการป้องกันและปราบปรามแก้ไขปัญหาการทุจริต
คอร์รัปช่ัน ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล 

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ นโยบายการบริหาร
จัดการที่ดีมุ่งเน้นเสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ และพัฒนา
ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ นำไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม และเป็นเครื่องมือชี้นำการพัฒนาหน่วยงานจากทุก
ภาคส่วน ให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือกันอย่างจริ งจังในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยมี
วัตถุประสงค์หลัก ๔ ประการ คือ 

๑) สังคมไทยมีวินัย คุณธรรมและจริยธรรม 
๒) เครือข่ายจากทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
๓) ระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม กระจาย และถ่วงดุลอานาจอย่างมีประสิทธิภาพ 
๔) สังคมรู้เท่าทัน ร่วมคิดป้องกันการทุจริต โดยจะมีการดำเนินการตามยุทธศาสตร ์๔ ประการ 
การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในโรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลาก

กินแบง่รัฐบาลอปุถัมภ์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ น ั้น 
ได้ทำการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

ที่กำหนดให้สถานศึกษาต้องจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน หน่วยงานของตน เพื่อ
สนับสนุนและให้สอดคล้องกับยุทธศาสตรว์่าด้วยการปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ๔ ยุทธศาสตร์ ดังน้ี 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยม ให้สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สถานศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

๑ 



ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
สถานศึกษา 

การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตในส่วนราชการสำนักงาน
คณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) และสำนักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ -๒๕๖๒ โดยมีแนวทางใน                          
การดำเนินงาน คือ หากส่วนราชการได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปีและมีการกำหนดแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ตัวชี้วัด ไว้แล้ว และเห็นว่าสามารถตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติฯ ได้ก็ให้นำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/
ตัวชี้วัดดังกล่าว มาบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ หากไม่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติฯ ก็กำหนดขึ้นมาใหม่และนำไปบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติ
ราชการ ๓  ปีด้วย โดยกำหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ตัวชี้วัด ให้เป็นไปตามพันธกิจ และสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของโรงเรียน  

ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่ง
รัฐบาลอุปถัมภ์) จึงได้จัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒–๒๕๖๔) ขึ้น เพื่อเป็นกรอบ
ในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสถานศึกษา  

 
วัตถุประสงค์  

๑. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงานของส่วนราชการภายในสถานศึกษาให้มีความโปร่งใส และเป็น 
ธรรม  

๒. เพื่อส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 
ต่อประชาชน  

๓. เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษา ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และนำหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ในการปฏิบัต ิ 

๔. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการ 
ทุจริต 

 
วิสัยทัศน์  

โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ เป็นโรงเรียนคุณภาพระดับสากล มุ่งความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานความ
เป็นไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่คุณธรรม ด้วยความร่วมมือของผู้ปกครองและชุมชนพร้อม
เข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 

 
 
 

๒ 



 
พนัธกิจ 

1. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานในระดับสากล 
2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อสร้างขีดความสามารถทางวิชาการ 
ของผู้เรียน 
3. ส่งเสริมนกัเรียนให้มีคณุธรรม จริยธรรม อนุรักษ์และสบืสานวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทยตามหลัก 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีจิตสาธารณะ 
4. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เพียงพอ เอื้อต่อการเรียนรู้ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน 
5. ส่งเสริม สนบัสนุนและพัฒนาคร ูให้สามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
6. สร้างเครือขา่ยความร่วมมือระหว่างคร ูนักเรียน ศิษย์เกา่ ผู้ปกครอง และให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการ 
พัฒนาการจัดการศึกษา 
 

เป้าหมาย 
๑. ผู้เรียนเป็นผู้มคีุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข มคีวามรู ้ความสามารถตาม

มาตรฐาน มีคณุธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ ต่อตนเองและสังคม บนพื้นฐานความเป็นไทย น้อมนำ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การดำรงชีวิต 

๒. ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถจัดการเรียน
การสอนอย่างมีคุณภาพ 

๓. โรงเรียนมีหลกัสูตรสถานศกึษาที่ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการ วิชาชีพ และทักษะชีวิต ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตอบสนองความถนัดและความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และสังคม 

๔. โรงเรียนพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนใหค้รูและนักเรียนใช้
ในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ 

๕. โรงเรียนมีการจัดกระบวนการเรียนการสอน  กิจกรรมการเรียนรู้  การวัดและประเมินผลที่มคีุณภาพ  ที่
เอื้อต่อการพัฒนานักเรียนอย่างรอบด้าน 

๖. โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีระบบตามหลักธรรมาภิบาล 
๗. โรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้  มีสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีคุณภาพ 
๘. ชุมชน  ผู้ปกครอง  และภาคเีครือข่ายมีส่วนร่วมในการส่งเสริม  สนับสนนุการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ 

 
 

 
 
 
 

๓ 



 
ยุทธศาสตร์ที ่๑ : เสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยม ให้สถานศกึษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

วัตถุประสงค ์

มุ่งส่งเสริม เสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้แก่สถานศึกษา บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีทัศนคติ 
วิสัยทัศน์ ในการร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมทั้งการรณรงค์ เผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ ให้ทุกภาคส่วนมีวินัย เคารพกฎหมายที่จะเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหาการพัฒนา ตลอดจนเป็น
การวางรากฐานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

มาตรการ/แนวทางดำเนนิงาน 

๑. ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๑.๑ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ให้ปฏิบัติงานและดำเนินชีวิต

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
๑.๒ ประยุกต์การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดมรรคผลในทางปฏิบัต ิ
๑.๓ จัดให้มีหลักสูตรการเรียนหรือการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่ครู 

บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน 
 

๒. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับได้เรียนรู้และปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยหลักธรรมาภิบาล 
๒.๑ ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งมีการฝึกอบรม        

เพื่อปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 
๒.๒ ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ได้ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐาน        

ทางคุณธรรมและจริยธรม 
๒.๓ ควบคุม กำกับ ดูแลการปฏิบัติงาน การประพฤติปฏิบัติตนของครู บุคลากรทางการศึกษา 

นักเรียน ให้เป็นไปตามหลกัธรรมภิบาล และมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 
 

๓. กำหนดให้มีหลักสูตรทางการศึกษา เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
๓.๑ จัดให้มีหลักสูตรทางการศึกษา/หลักสูตรการฝึกอบรม ด้านการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริตสถานศึกษา  
๓.๒ กำหนดให้หลักสูตรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  เป็นหลักสูตร 

บังคับที่ใช้ฝึกอบรมครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนทกุระดับ  
๓.๓ ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการ ตลอดจนข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตสถานศึกษา  
 ๔. ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต 

 ๔.๑ ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ปฏิบัติหน่วยที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม  

๔.๒ รณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้สังคมมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชูและเห็นค่าของการประพฤติ
ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 

 

๔ 



 
๔.๓ ส่งเสริม เชิดชู หน่วยงานหรือบุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

สถานศึกษา 
๔.๔ ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างค่านิยมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

สถานศึกษา 
 
ยุทธศาสตร์ที ่๒ : บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

วัตถุประสงค ์ 
มุ่งประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริตสถานศึกษา ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน  คณะกรรมการสถานศึกษา         
ในการติดตาม ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในสถานศึกษา เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครอง 
ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาให้ เป็นกลไกในการตรวจสอบ ถ่วงดุล รวมถึงการสร้างหลักประกัน                     
ความปลอดภัยในการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

มาตรการ/แนวทางดำเนนิงาน 
๑. บูรณาการหน่วยงานสถานศึกษากับองค์กรทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความตระหนักและปลูกจิตสำนึก    

การเป็นพลเมืองด ี
๑.๑ ประสานความร่วมมือทางด้านข้อมูลและปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับองค์กร

ทุกภาคส่วน 
๑.๒ ส่งเสริม สนับสนุน องค์กรและบุคลากรทางด้านสื่อสารมวลชนให้มีความเข้มแข็งและอิสระ

ในการทำหน้าที่ตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนรับทราบ 

๑.๓ ส่งเสริม สนุบสนุนให้สถานศึกษามีระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อทำการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์     
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา โดยมีเว็บบอร์ดเพื่อติดต่อสื่อสารระหว่างกัน 

๑.๔ เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา 

๒. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาในการติดตาม ตรวจสอบ 
การทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 

  ๒.๑ เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษามีความตื่นตัว
ต่อสภาพปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในสถานศกึษา 

  ๒.๒ สร้างและพัฒนาช่องทางในการรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้มีความสะดวกหลากหลาย 
รวมทั้งสร้างหลักประกันความปลอดภัยให้แก่บุคคล หน่วยงานหรือข้อมูลนั้น 

  ๒.๓ ส่งเสริมสิทธ ิในการรบัรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 

  ๒.๔ กำหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้แจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้ได้รับรางวัลตอบแทน 

  ๒.๕ ให้องค์กรหรือบุคลากรด้านการสื่อสารมวลชนเป็นสื่อกลางในการแสวงหาความร่วมมือเพื่อป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
 

๕ 



 
ยุทธศาสตร์ที ่๓ : เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

วัตถุประสงค ์ 
มุ่งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสมชัดเจน                 

และมีประสิทธิภาพ สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนให้มีศักยภาพ           
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส่งเสริมความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต           
กับหน่วยงานทุกภาคส่วน 

มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน 
 

๑. พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม พร้อมท ั้งสร้างความโปร่งใสและเป็นธรรมในการบริหาร 
งานบุคคลภายใต้ระบบคุณธรรม  

๑.๑ ให้สถานศึกษาที่มีพันธกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มี โครงสร้าง           
ของหน่วยงาน อัตรากำลัง การบริหารงานบุคคล และงบประมาณท่ีเหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจและความรับผิดชอบ 

๑.๒ สนับสนุนให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจระหว่างสถานศึกษาด้วยกันเอง  
๑.๓ ให้สถานศึกษาควบคุม กำกับ ติดตาม ประเมินผล การใช้อำนาจในการปฏิบัติงาน                                     

ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 ๒. สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกัน     
และปราบปรามการทุจริต  

๒.๑ วางแนวทางและส่งเสริมบทบาทความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชน 
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

๒.๒ ประสานความร่วมมือกับองค์กรภาคเอกชนเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สถานศึกษา  

๓. สง่เสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
 ๓.๑ สนับสนุนให้หน่วยงานสถานศึกษาดำเนินการจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ หรืออุปกรณ์ที่มี

ความทันสมัยมาใช้ในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต   
๓.๒ สนับสนุนให้มีการศึกษา ค้นคว้า และวิจัยงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

สถานศึกษา 
๓.๓ ให้มีการวางระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึ กษา        

ของแต่ละหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการดำเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
๔. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร 

 ๔.๑ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 

 ๔.๒ พัฒนาปรับปรุงและเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการบริหารงานที่โปร่งใสและเป็นธรรม  

 

 

๖ 

๗ 



๕. ส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการจัดการระบบการควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง  
๕.๑ ส่งเสรมิให้มีการจัดทำรายงานควบคุมภายในของสถานศึกษา 
๕.๒ ส่งเสรมิสนับสนุนให้ทุกสถานศึกษามีแผนการตรวจสอบภายในที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

  
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

สถานศึกษา 

วัตถุประสงค ์

มุ่งพัฒนาสมรรถนะ และขีดความสามารถให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตสถานศึกษาให้สัมฤทธิ์ผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ไขสภาพปัญหาการทุจริตให้เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง 
สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพให้สามารถร่วมมือหรือประสานการปฏิบัติกับองค์กรทุกภาคส่วน 

มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน 
๑. พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถของครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริต 
๑.๑ กำหนดให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ฝึกอบรมหลักสูตรด้านการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตภาครัฐ เพื่อให้มีความเชี่ยวชาญ 
๑.๒ กำหนดให้มีหลักสูตรการศึกษา และหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพด้านการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตสถานศึกษา 
๑.๓ ส่งเสริมให้หน่วยงานสถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนความรู้ และข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกัน  

และปราบปรามการทุจริต  
๒. สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

๒.๑ ส่งเสรมิให้หน่วยสถานศึกษาร่วมกันสร้างมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ  
๒.๒ กำหนดให้มีหน่วยงานหลัก เพื่อรับผิดชอบในการติดตามประเมินผล รวมถึงการลงโทษครู 

บุคลากรทางการศึกษา นักเรยีน 
 
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

๑. โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์)ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส  
๒. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีจิตสำนึกในการปฏิบัติงานตามระเบียบวินัย มีความซ่ือสัตย์สุจริต 
๓. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลัก 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางปฏิบัต ิ 
๔. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีความเข้าใจและให้ความร่วมมือในกิจกรรมการป้องกัน  

และปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
๕. โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) ปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม 

จริยธรรม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางปฏิบัต ิ
 
 

๗ 



 
 
บทสรปุ 
 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
อุปถัมภ์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔  จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสถานศึกษา ในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ เกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่คาดหวังไว้ ทำให้การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ของราชการเป็นไปใน
ลักษณะที่มีความรับผิดชอบ ทำให้ผู้ปกครอง ชุมชน กรรมการสถานศึกษา มีความเชื่อถือในความมีคุณธรรม 
จริยธรรม การปฏิบัติหน้าที่โดยการคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการยึดมั่นในหลักธรร
มาภิบาล สามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ให้ลด
น้อยลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบังเกดิผลอยา่งเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 
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