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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 

ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖3 

หลักการและเหตุผล 

 การจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในโรงเรียนโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖3 นั้น ได้ทําการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการ ทุจริตสถานศึกษา โดย กําหนดให้สถานศึกษาต้องจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตใน หน่วยงานของตน เพื่อสนับสนุน  และให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการ
ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ๔ ยุทธศาสตร์ ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างจิตสํานึก ค่านิยม ให้สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ บรรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สถานศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและปราบปราม การทุจริต 
สถานศึกษา 
 
 
วิสัยทัศน์ 

โรงเรียนกาวิละวิทยาลัยเป็นองค์กรช้ันน าก้าวล้ าสู่มาตรฐานสากล 

พันธกิจ 
1. พัฒนานักเรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก (เป็นเลิศวิชาการ ส่ือสารสองภาษา ล้ าหน้าทางความคิด 

ผลิตงานสร้างสรรค์ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก) 

2. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีทักษะและสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีศักยภาพเป็น

พลโลก          

3. พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 

 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : เสริมสร้างจิตสํานึก ค่านิยม ให้สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  

วัตถุประสงค์  

มุ่งส่งเสริม เสริมสร้างจิตสํานึกและค่านิยมให้แก่สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมี 
ทัศนคติ วิสัยทัศน์ ในการร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมท้ังการ
รณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ทุกภาคส่วนมีวินัย เคารพกฎหมาย ท่ีจะเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหา การ
พัฒนา ตลอดจนเป็นการ วางรากฐานในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษาได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ  

มาตรการ/แนวทางดําเนินงาน  
๑. ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

๑.๑ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ให้ปฏิบัติงานและ ดําเนิน 
ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

๑.๒ ประยุกต์การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดมรรคผลในทางปฏิบัติ  
๑.๓ จัดให้มีหลักสูตรการเรียนรู้หรือการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงแก่ครู   

บุคลากรทางการศึกษานักเรียน  
๒. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐทุกระดับได้เรียนรู้และปฏิบัติงานตามหน้าท่ีด้วยหลักธรรมาภิบาล 

 ๒.๑ ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจ รวมท้ังมีการ ฝึกอบรม 
เพื่อให้ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล  

๒.๒ ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ได้ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทาง คุณธรรม 
และจริยธรรม  

๒.๓ ควบคุม กํากับดูแลการปฏิบัติงาน การประพฤติปฏิบัติตนของครู บุคลากรทางการ ศึกษา 
นักเรียน ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม  
๓. กําหนดให้มีหลักสูตรทางการศึกษา เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
สถานศึกษา  

๓.๑ จัดให้มีหลักสูตรทางการศึกษา/หลักสูตรการฝึกอบรม ด้านการป้องกันและปราบปราม การ 
ทุจริตสถานศึกษา  

๓.๒ กําหนดให้หลักสูตรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ เป็นหลักสูตร บังคับท่ีใช้ 
ฝึกอบรมครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนทุกระดับ  

๓.๓ ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการ ตลอดจนข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันและ ปราบปรามการ 
ทุจริตสถานศึกษา  
๔. ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต  

๔.๑ ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ปฏิบัติหน้าท่ีราชการ ด้วยความ 
ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม  



๔.๒ รณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้สังคมมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของ การ 
ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม  

๔.๓ ส่งเสริม เชิดชู หน่วยงานหรือบุคคลท่ีมีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปราม การทุจริต 
สถานศึกษา  

๔.๔ ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างค่านิยมในการป้องกันและปราบปราม การทุจริต 
สถานศึกษา  

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา     

วัตถุประสงค์  

มุ่งประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต สถานศึกษา ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาใน 
การติดตาม ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในสถานศึกษา เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครอง 
ชุมชน คณะกรรมการ สถานศึกษาให้เป็นกลไกในการตรวจสอบ ถ่วงดุล รวมถึงการสร้างหลักประกันความ 
ปลอดภัยในการแจ้งข้อมูลหรือ เบาะแสในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

มาตรการ/แนวทางดําเนินงาน  
๑. บูรณาการหน่วยงานสถานศึกษากับองค์กรทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความตระหนักและปลูกจิตสํานึกการเป็น 
พลเมืองดี  

๑.๑ ประสานความร่วมมือทางด้านข้อมูลและการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานสถานศึกษา กับองค์กร 
ทุกภาคส่วน  

๑.๒ ส่งเสริม สนับสนุน องค์กรและบุคลากรทางด้านส่ือสารมวลชนให้มีความเข้มแข็งและ เป็นอิสระ 
ในการทําหน้าท่ีตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนรับทราบ  

๑.๓ ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อทําการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ในการ 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา โดยให้มีเว็บบอร์ดเพื่อติดต่อส่ือสาร ระหว่างกัน  

๑.๔ เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา  
๒. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาในการติดตาม ตรวจสอบ การทุจริต 
หรือประพฤติมิชอบ  

๒.๑ เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษามี ความต่ืนตัว 
ต่อสภาพปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในสถานศึกษา  

๒.๒ สร้างและพัฒนาช่องทางในการรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้มีความสะดวกหลากหลาย รวมท้ัง 
สร้างหลักประกันความปลอดภัยให้แก่บุคคล หน่วยงานหรือข้อมูลนั้น 

 ๒.๓ ส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร  
๒.๔ กําหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้แจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้ได้รับรางวัลตอบแทน 



 ๒.๕ ให้องค์กรหรือบุคลากรด้านส่ือสารมวลชนเป็นส่ือกลางในการแสวงหาความร่วมมือเพื่อ ป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
  วัตถุประสงค์  

มุ่งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อํานาจให้เหมาะสมชัดเจนและ 
มี ประสิทธิภาพ สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการ 
ป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต ส่งเสริมความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับ 
หน่วยงานทุกภาคส่วน  

มาตรการ/แนวทางดําเนินงาน 
 ๑. พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม พร้อมท้ังสร้างความโปร่งใสและเป็นธรรมในการ 
บริหารงานบุคคลภายใต้ระบบคุณธรรม  

๑.๑ ให้สถานศึกษาท่ีมีพันธกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีโครงสร้างของ หน่วยงาน 
อัตรากําลัง การบริหารงานบุคคล และงบประมาณท่ีเหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจและความ รับผิดชอบ  

๑.๒ สนับสนุนให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อํานาจระหว่างสถานศึกษาด้วยกันเอง  
๑.๓ ให้สถานศึกษา ควบคุม กํากับ ติดตาม ประเมินผล การใช้อํานาจในการปฏิบัติงานด้าน การ 

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 ๒. สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกัน และ 
ปราบปรามการทุจริต 

 ๒.๑ วางแนวทางและส่งเสริมบทบาทความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับ ภาคเอกชน ใน 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

๒.๒ ประสานความร่วมมือกับองค์กรภาคเอกชนเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริต 
สถานศึกษา  
๓. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  

๓.๑ สนับสนุนให้หน่วยงานสถานศึกษาดําเนินการจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ หรืออุปกรณ์ท่ีมี ความ 
ทันสมัยมาใช้ในการดําเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

๓.๒ สนับสนุนให้มีการศึกษา ค้นคว้า และวิจัยงานด้านการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริต 
สถานศึกษา  

๓.๓ ให้มีการวางระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาของ แต่ละ 
หน่วยงาน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการดําเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
๔. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร  

๔.๑ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 ๔.๒ พัฒนาปรับปรุงและเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการบริหารงานท่ีโปร่งใสและเป็นธรรม  



๕. ส่งเสริมประสิทธิภาพการดําเนินงานด้านการจัดการระบบการควบคุมภายในและบริหารจัดการ ความเส่ียง 
๕.๑ ส่งเสริมให้มีการจัดทํารายงานควบคุมภายในของสถานศึกษา  
๕.๒ ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกสถานศึกษามีแผนการตรวจสอบภายในท่ีเป็นระบบและมี ประสิทธิภาพ  

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและปราบปรามการ   
ทุจริต สถานศึกษา 
  วัตถุประสงค์  

มุ่งพัฒนาสมรรถนะ และขีดความสามารถให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและ  
ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาให้สัมฤทธิผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ไขสภาพปัญหาการทุจริตให้เป็น 
ระบบ อย่างต่อเนื่อง สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพให้สามารถร่วมมือหรือประสานการปฏิบัติกับองค์กรทุกภาค 
ส่วน  

มาตรการ/ แนวทางดําเนินงาน  
๑. พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถของครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกัน และ 
ปราบปรามการทุจริต 

 ๑.๑ กําหนดให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนฝึกอบรมหลักสูตรด้านการป้องกันและ 
ปราบปราม การทุจริตภาครัฐ เพื่อให้มีความเช่ียวชาญ  

๑.๒ กําหนดให้มีหลักสูตรการศึกษา และหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพด้านการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  

๑.๓ ส่งเสริมให้หน่วยงานสถานศึกษามีการแลกเปล่ียนความรู้ และข้อมูลข่าวสารด้านการ ป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต  
๒. สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  

๒.๑ ส่งเสริมให้หน่วยงานสถานศึกษาร่วมกันสร้างมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 ๒.๒ กําหนดให้มีหน่วยงานหลัก เพื่อรับผิดชอบในการติดตามประเมินผล รวมถึงการลงโทษ ครู 

บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
1. โรงเรียนกาวิละวิทยาลัยปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส  
๒. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีจิตสํานึกในการปฏิบัติงานตามระเบียบวินัย มีความ 

ซื่อสัตย์ สุจริต  
๓. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลัก 

ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางปฏิบัติ 
 ๔. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนมี ความเข้าใจและให้ความร่วมมือในกิจกรรมการป้องกัน 

และ ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
 ๕. โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม ปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียง เป็นแนวทางปฏิบัติ  
 
บทสรุป 
 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๒ จัดทําขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงานในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ 
สถานศึกษา ในด้านการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เกิดผลสัมฤทธิ์ตามท่ี 
คาดหวังไว้ ทําให้การปฏิบัติราชการ ตามอํานาจหน้าท่ีของราชการเป็นไปในลักษณะท่ีมีความรับผิดชอบ ทํา 
ให้ผู้ปกครอง ชุมชน กรรมการสถานศึกษา มี ความเช่ือถือในความมีคุณธรรม จริยธรรม การปฏิบัติหน้าท่ีโดย 
การคํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วน ตน และการยึดมั่นในหลักธรรมมาภิบาล สามารถแก้ไข 
ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของคณะครู บุคลากร ทางการศึกษา นักเรียน ให้ลดน้อยลงได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ และบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  ดังนั้น ในการดําเนินงานด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ต้องบูรณาการ และอาศัยความ ร่วมมือจากทุกภาคส่วน และจะต้องปฏิบัติ
อย่างต่อเนื่องให้เป็นระบบ โดยหากมีการบูรณา การความร่วมมือจากทุกภาค ส่วนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ก็
จะส่งผลต่อการบรรลุตามผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังไว้ ส่วนราชการและสถานศึกษา ปฏิบัติ หน้าท่ีด้วยความโปร่งใส
และเป็นธรรม ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีจิตสํานึกในการเป็นพลเมืองดี มีระเบียบ  วินัย และมี
ความซื่อสัตย์สุจริต 
 


