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คำนำ 

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลตราด พ.ศ. ๒๕๖๕  
จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสถานศึกษา  ให้
ปฏิบัติงานในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้บรรลุวัตถุประสงค์ เกิดผลสัมฤทธิ์ตามท่ีคาดหวัง ไว้ทำให้
การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่มีความรับผิดชอบ อันจะส่งผล ให้ผู้ปกครอง
ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา มีความเชื่อม่ันศรัทธาในความมีคุณธรรม จริยธรรม ในการ ปฏิบัติหน้าที่โดยการ
คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล สามารถแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของคณะครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ให้ลดลง น้อยลงได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โรงเรียนอนุบาลตราด หวังว่าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
สถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลตราด พ.ศ. ๒๕๖5 นี้ จะทำให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาทำงานได้อย่างโปร่งใส 
เป็นที่ เชื่อมั่นศรัทธาของสังคมต่อไป  

 

โรงเรียนอนุบาลตราด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของโรงเรียนอนุบาลตราด 
ปีงบประมาณ ๒๕๖5 

หลักการและเหตุผล  

การทุจริตและประพฤติผิดมิชอบเป็นปัญหาที่มีมานานและนับวันยิ่งมีกระบวนการที่ซับซ้อนมากขึ้น  
นับเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งในองค์กรภาครัฐและเอกชน ซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้นส่งผลให้เกิดวิกฤต  
ศรัทธาต่อสังคมไทย ปัจจุบันมีการตรวจสอบและเผยแพร่ให้สาธารณชนได้รับทราบ ทำให้ประชาชนให้ความ สนใจ
การทำงานของภาครัฐมากขึ้น  

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเป็นวาระแห่งชาติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  ๑๙ 
ธันวาคม ๒๕๔๙ โดยใช้ชื่อว่า “วาระแห่งชาติด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาล การป้องกันการทุจริตประพฤติ มิชอบใน
ภาครัฐ” ต่อมาคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๑ เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐนำ แนวทางและ
มาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๕๕ ใช้ เป็นกรอบทิศ
ทางการประสานความร่วมมือในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามทุจริต และแปลง ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ 
โดยกำหนดเพิ่มเติมไว้ในแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  ของส่วนราชการ ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติราชการ และการบูรณาการป้องกันและปราบปราม  แก้ไขปัญหาการทุจริต
คอร์รัปชั่น ตอบสนองนโยบายของรัฐ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙ 
นโยบายการบริหาร จัดการที่ดี มุ่งเน้นเสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ของรัฐ และ พัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบของข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ ของรัฐ น าไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรมและเป็นเครื่องมือชี้น าการพัฒนาหน่วยงานจากทุก
ภาคส่วน ให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือกันอย่างจริงจังในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยมี
วัตถุประสงค์ ๔ ประการ คือ  

๑) สังคมไทยมีวินัย คุณธรรมและจริยธรรม  
๒) เครือข่ายจากทกุภาคส่วนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
๓) ระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม กระจายและถ่วงดุลอ านาจอย่างมีประสิทธิภาพ  
๔) สังคมรู้เท่าทัน ร่วมคิดป้องกันการทุจริต โดยมีการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ ๔ ประการ  

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ปลูกจิตส านึก ค่านิยม คุณธรรมและจริยธรรมและสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : รวมพลังแผ่นดินป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : เสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่หน่วยงานต่อต้านการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : สร้างบุคลากรมืออาชีพป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ว่าด้วยป้องกันและปราบปรามการทุจริตในส่วนราชการ ส ำนักงาน 
คณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) และส านักงานคณะกรรมการ 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ก าหนดให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๒ โดยมีแนวทางในการ



ดำเนินงาน คือ หากส่วนราชการได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และมีการกำหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/
ตัวขี้วัด ไว้แล้ว และเห็นว่าสามารถตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติได้ โดยให้นำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ตัวชี้วัด 
ดังกล่าวมาบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการ การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙-
๒๕๖๒ หากไม่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติฯ ก็กำหนดขึ้นมาใหม่และนำไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการ ๓ ปีด้วย 
โดยกำหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ตัวขี้วัด ให้เป็นไปตามพันธกิจและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของโรงเรียน 
ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี โรงเรียนอนุบาลตราด จึงได้จัดทำแผนป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔) ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตของสถานศึกษา และให้ส่วนราชการ/หน่วยงาน ใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตประจำปีต่อไป 
วัตถุประสงค ์

๑. เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตส านึกในเรื่องความซื่อสั ตย์ มีคุณธรรม
จริยธรรมในการด าเนินชีวิตและปฏิบัติงาน 

๒. เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังมิให้เกิดการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในการ
ปฏิบัติราชการขึ้นภายในหน่วยงานโดยประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเครือข่ายภาคประชาชนในการ
ติดตาม ตรวจสอบแจ้งข้อมูลเบาะแสและการประพฤติมิชอบ 

๓. เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอนุบาลตราดมีระบบการท างานและ
การตรวจสอบที่เข้มแข็งในการป้องกันการทุจริต 

๔. เสริมสร้างศักยภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพข้อมูลประกอบการจัดท าแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
โรงเรียนอนุบาลตราดได้จัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดเป็นข้อมูลปรกอบการจัดทำแผน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การติดตามผลความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติราชการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖5 โรงเรียนอนุบาลตราด 

แนวทางการตรวจสอบติดตามผลความก้าวหน้าการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ ปราบปราม
การทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖5 ดำเนินการดังนี้ ติดตามผลความก้าวหน้า/โครงการ และ
งบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยกำหนดกิจกรรม และแผนผัง การติดตามผลความก้าวหน้าในช่วง
ระยะเวลาในการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ดังนื้  

๑) จัดประชุมเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบและการจัดทำแผนปฏิบัติการฯประจ าปี ๒๕๖๕ ทบทวน วิเคราะห์ 
ความเสี่ยงต่างๆ  

๒) จัดทำแผนแผนปฏิบัติการฯ ประจำปี ๒๕๖๕ เสนอคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียน 
ให้ความเห็นชอบและจัดส่งแผนปฏิบัติราชการฯให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนการศึกษา ประถมศึกษาตราด  

๓) สำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
๔) ด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการฯ  
๕) เสนอสรุปผลการดำเนินงานต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการตามแผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริต 
ลำดับที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ  ระยะเวลา

ดำเนินการ 
1 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึง

ประสงค์ของผู้เรียน 
-   กิจกรรมโรงเรียนสุจริต 

5,000 1 ต.ค. 64 –  
30 ก.ย. 65 

2 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงาน 
สถานศึกษา 

2,600,000 1 ต.ค. 64 –  
30 ก.ย. 65 

3 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากร 

761,000 1 ต.ค. 64 –  
30 ก.ย. 65 

4 โครงการพัฒนาคุณภาพระบบสารสนเทศการศึกษา 283,500 1 ต.ค. 64 –  
30 ก.ย. 65 

 
 
 
 

  
 


