
 

 

คู่มือด ำเนนิงำน ตำมแผนปฏบิัตกิำรป้องกันกำรทุจริตในสถำนศกึษำ 

 

 

 

 

“ เวฬุวัน ใสสะอำด  ปรำศจำก กำรคอร์รัปชัน่ ” 

 

 

 

 

 

โรงเรียนเวฬุวัน 

ส ำนกังำนเขตพื้นทีก่ำรศกึษำประถมศกึษำเชียงใหม่  เขต 4 

พ.ศ.2563 

 

 

 

แผนปฏบิัตกิำรป้องกันกำรทุจริตประจ ำป ี



 

ค ำน ำ 

 

ในสถานการณ์ปัจจุบัน การทุจริตคอร์รัปช่ันท่ีมีในองค์กรท่ีเกิดขึ้น ส่วนใหญ่เกิดจากการใช้อ านาจท่ี
ได้มาโดยหน้าท่ีในการหาประโยชน์ส่วนตัว หรือ การทุจริตโดยใช้หรืออาศัยต าแหน่งหน้าท่ี อ านาจและอิทธิพล
ท่ีตนมีอยู่ เพื่อประโยชน์แก่ตนเองและหรือผู้อื่น โดยองค์กร ท่ียังขาดความโปร่งใส สามารถเกิดการทุจริต 
คอร์รัปช่ันขึ้นในองค์กรได้ทุกเวลา 
 

การทุจริต คอร์รัปชัน (Corruption) ปัจจุบันยังคงเป็นปัญหาท่ีรุนแรงปัญหาหนึ่งของประเทศไทย และ
ยังสร้างปัญหาการบริหารของไทยให้ล้าหลัง และยังคงเป็นปัญหาท่ีสืบเนื่องมาช้านาน และนับวันยิ่งทวีความ
รุนแรงมากขึ้น  
  

ดังนั้น เพื่อขับเคล่ือนยุทธศาสตรชาติฯใหเ้กิดเป็นรูปธรรมในองค์กร โรงเรียนวัดเวฬุวัน จึงแสดง
เจตจ านงท่ีจะมีด าเนินการเพื่อเป็นการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจัง ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติ
การปฏิบัติการการป้องกันการทุจริตในสถานศึกษาขึ้นในปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพื่อใช้เป็นกรอบ และแนวทางใน
การปฏิบัติต่อไป 
 

            โรงเรียนวัดเวฬุวัน 

          2563 

          



ส่วนที่ ๑ 
 

บทน ำ 
 

1.กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงในกำรเกิดกำรทุจริตในองค์กร ( โรงเรียนวัดเวฬุวัน สพป.เชียงใหม่  เขต 4 ) 
 

การวิเคราะห์ความเส่ียงในการเกิดการทุจริตในองค์กร มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความเส่ียงของการทุจริตท่ี
มีอยู่ในองค์กรให้น้อยท่ีสุด โดยการประเมินโอกาสของการทุจริต ท่ีอาจเกิดขึ้นกับสถานศึกษาท่ีอาจเกี่ยวข้องกับ
การกระท าท่ีจะเป็นการทุจริต และคอรัปช่ันเพื่อพิจารณาว่ามีการควบคุม และมีการปอ้งกันการทุจริตนั้น เพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพหรือประสิทธิผล มากน้อยหรือไม่ การทุจริตในสถานศึกษาอาจมีปัจจัยท่ีมีผลต่อการขยายตัวของ
การทุจริตไปยังหน่วยงาน และองค์กรอื่นๆได้ ส าหรับโรงเรียนวัดเวฬุวัน ได้ยึดมั่นในหลักการเป็นหัวใจในการ
ด าเนินการอย่างมีระบบ และขั้นตอนโดยเน้น การมีส่วนร่วม และโปร่งใส ใหทุ้กคนได้มีบทบาทเป็นผู้ตรวจสอบ 
เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งให้กับสถานศึกษา 

 
โรงเรียนวัดเวฬุวัน ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ไว้ในแผนปฎิบัติการประจ าปี 2563 ท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกัน

การทุจริตในสถานศึกษา ตลอดจนเป็นการพัฒนาด้านคุณธรรม และสร้างความเช่ือมั่นให้กับชุมชน และองค์กรอื่นๆ 
ซึ่งเป้าหมายสูงสุดของโรงเรียนวัดเวฬุวัน 

 
 

ลักษณะของกำรทุจริตในสถำนศึกษำจ ำแนกเปน็ ๗ ประเภท ดังนี้ 
 

1.ลักษณะของการทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่
จะละเลยขององค์กร เบียดบังทรัพย์สินเงินทองของหลวงไปเป็นผลประโยชน์ส่วนตน ( โกง ) 

2.สภาพหรือปัญหาท่ีเกิดจากตัวบุคคล ( ฐานะทางครอบครัว มีภาระมากเกินไป ) 
3.สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมายละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีเพื่อ

ผลประโยชน์ ( รับส่วย ) 
4.สภาพหรือลักษณะปญัหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการขาดความรู้ ความเข้าใจและขาดคุณธรรม

จริยธรรมของคณะท างาน 
5.สภาพหรือลักษณะปญัหาท่ีเกิดจาการขาดการประชาสัมพันธ์ให ้บุคคลในองค์กรทราบ 

สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตท่ีเกิดจาการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบจากภาค
ส่วนต่างๆ ช่วยเหลือผู้กระท าผิดไม่ต้องรับโทษ ( รับสินบน ) 

6.สภาพหรือลักษณะปญัหาของการทุจริตท่ีเกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพล ฯ กล่ันแกล้ง  บังคับ ขู่
เข็ญ  เรียก  รับ ผลประโยชน์ ( รีดไถ )  
 

 
 
 
 

การเกิดปัญหาการทุจริตอาจมีสาเหตุ และปัจจัยท่ีน าไปสู่การทุจริต คอรัปช่ันขององค์กรสถานศึกษา ท่ี
สามารถสรุปเป็นประเด็นดังนี้ ในสภาพปัจจุบันว่าได้มีหน่วยงาน องค์กรท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกัน และ
ปราบปรามการทุจริต พบว่ายังคงมีช่องวางของกฏหมายท่ีท าให้ เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าว
เกิดขึ้นจากการบังคับใช้ กฎหมาย กฎระเบียบท่ีไม่รัดกุม และการใช้อ านาจหน้าท่ีโดยเฉพาะข้าราชการระดับสูง 



ก็เป็นโอกาสหนึ่งท่ีท าให้เกิดส่ิงจูงใจ อันเป็นท่ียอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีมุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยมในยุค
สังคมนิ้ ปัจจุบันมุ่งเน้นท่ีการสร้างฐานะ ความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าท่ีมีแนวโน้มสูงยิ่งขึ้น  
องค์กร / หน่วยงาน ขาดกลไกในการตรวจสอบ ในการทุจริตปัจจุบันมีรูปแบบท่ีซับซ้อนมากขึ้น โดยเฉพาะการท่ี
มีนโยบายท่ีท าให้เอื้อต่อการทุจริต กลายเป็นเหตุ ให้เป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน การบริหาร 
และการด าเนินการขาดกลไกการตรวจสอบความโปร่งใส ท่ีไม่มีประสิทธิภาพ  

 
ดังนั้นจึงเป็นการยากท่ีจะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่านี้ การผูกขาด ในบางกรณีการ

ด าเนินงานของภาครัฐได้แก่การจัดซื้อ-จัดจ้างเป็นเรื่องของผู้มีอ านาจ ดังนั้น จึงท าให้มีความเกี่ยวข้องเปน็หว่งโซ่ 
มีผลประโยชน์ร่วมกันในทางธุรกิจ ในบางครั้งพบว่าบริษัทมีการให้ สินบนตนเองได้ รับสิทธิในการด าเนินงาน
โครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การผูกขาดในโครงการ และโครงสร้างพื้นฐานในภาครัฐ การ
ได้รับค่าตอบแทนท่ีไม่ได้ ท่ีไม่เพียงพอต่อรายจ่ายสมความยากจน ถือเป็นปจัจัยหนึ่งใหข้้าราชการมีพฤติกรรมช่ัว
และท าการทุจริต เพราะความต้องการท่ีจะมีสภาพความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้นท าให้เจอช่องทางเพื่อเพิ่ม “รายได้ พิเศษ” 
ใหก้ับตนเองและครอบครัว 

 
การขาดจริยธรรม คุณธรรมในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์ สุจริตเป็นคุณธรรมท่ีได้รับการนับถือว่าเป็น

เครื่องวัดความดีของคนแต่ในปจัจุบัน พบว่าคนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาปนั้น ความเห็นแก่ตัวมาก
ยิ่งขึ้นมองแต่ผลประโยชน์ส่วนตน เป็นท่ีต้ังมากกว่าท่ีจะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม 

 
การสร้างค่านิยมท่ีผิดปัจจุบันค่านิยมของสังคม ได้เปล่ียนจากยกย่องคนดี คนท่ีมีความซื่อสัตย์  คนท่ีมี

เงิน คนท่ีเป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนท่ีมีต าแหน่งหน้าท่ีการงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ท่ีมีเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติ
ธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นนคนเซ่อ เป็นคนโง่เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ยอมจะท าการประพฤติผิดได้ง่าย โดยไม่มี
ความละอายต่อ บุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมืองส่งผลให้องค์กรนั้นถูกครอบง า ตกเป็น
องค์กรมืดขาดเสถียรภาพในการปกครองสุดท้ายก็ท าให้องค์กรเส่ือม หมดความเช่ือมั่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๒ 
 

แผนปฏบิัตกิำรป้องกนักำรทุจริต พ.ศ.๒๕๖๓ 
   
1.แผนงำน                                                 บริหารบุคลากร   
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์แผนการศึกษาแห่งชาติ  ยุทธศาสตร์ ข้อท่ี  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    กลยุทธ์ที่  
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษา มาตรฐานท่ี 



สอดคล้องจุดเน้นส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ข้อ  
ลักษณะโครงการ     (√ )  ใหม่     () ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ       นายณัฐวุฒิ   ชนะเลิศ 
                 

 
2. กิจกรรมในโครงกำร 
 1.กิจกรรมเสริมสร้างประสิทธิภาพการท างานเพื่อป้องกันการกระท าผิด ระเบียบ / การทจุริตในองค์กร 
 
3. หลักกำรและเหตุผล 
 จากสถานการณการทุจริตท่ีมีการเกิดขึ้นในองค์กร  ซึ่งเป็นปัญหาในการสร้างความเจริญในองค์กร และส่งผล
ต่อการพัฒนาประเทศชาติโดยตรง  
 

โรงเรียนวัดเวฬุวัน ได้ด าเนินการเพื่อขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติฯ ให้เกิดเป็นรูปธรรมในองค์กร จึงมีการแสดง
เจตจ านงในการตรวจสอบการทุจริต ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการปฏิบัติการเพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ของ
สถานศึกษา  ในปีการศึกษา ๒๕๖๓  
 

ดังนั้น ให้การด าเนินงานการป้องกนัการทุจริตในโรงเรียนวัดเวฬุวัน   จึงได้ใช้เป็นกรอบ แนวทางในการ
ด าเนินการด าเนินงานภายในสถานศึกษาและใช้เป็นเครื่องมือ ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของโรงเรียนวัด
เวฬุวันต่อไป 
 
4. วัตถุประสงค์ 
 
4.1 ผลผลิต (Out   Put  ) 

4.1.1. เพื่อใหบุ้คลากรให้มีความรู้เรื่อง กฏ ระเบียบข้อกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการเงิน วินัย การคลัง  และด้าน
การป้องกันการทุจริตในสถานศึกษา 

4.1.2.เพื่อใหเ้ป็นแนวทางให้บุคลากร ในสถานศึกษาปฏิบติังานตามหลักธรรมาภิบาลและป้องกันการทุจริต 
4.1.3 เพื่อใหเ้ป็นการยกย่องเชิดชูและเป็นขวัญก าลังใจต่อบุคลากรในสถานศึกษา ท่ีมีคุณธรรม ปฏิบัติงานด้วย

ความ ซื่อสัตย์สุจริต   
 4.1.4 เพื่อเป็นปลูกจิตส านึกและเสริมสร้าง คุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากรในสถานศึกษา  
 4.1.5 เพื่อเป็นการสร้างทัศนคติและจิตส านึกด้านการ ทุจริตประพฤติมิชอบให้กับบุคลากรในสถานศึกษา 
 
 
4.2. ผลลัพธ์ ( Out   Come ) 

4.2.1 บุคลากรท่ีเข้ารับการอบรมมีความรู้เรื่อง กฏ ระเบียบข้อกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการเงิน วินัย การคลัง  
และด้านการต่อต้านการทุจริต 
 4.2.2 เพื่อเป็นแนวทางให้บุคลากร ในสถานศึกษาปฏิบติังาน ตามหลักธรรมาภิบาลและป้องกันการทุจริต 

4.2.3เพื่อเป็รการยกย่องเชิดชูบุคลากรในสถานศึกษา เพื่อเป็นขวัญ และก าลังใจในฐานะผู้ท่ีมีความต้ังใจ 
ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต   

4.2.4 เพื่อปลูกจิตส านึกและเสริมสร้าง คุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากรในสถานศึกษา 
4.2.5 เพื่อสร้างทัศนคติและจิตส านึกด้านการ ทุจริตประพฤติมิชอบให้กับบุคลากรในสถานศึกษา 

 



5.  เป้ำหมำย 
 
     5.1 เชิงปริมำณ 
 5.1.1 บุคลากรมีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรต้านการทุจริต ได้ ร้อยละ 100  
 5.1.2 บุคลากรมีการพัฒนานวัตกรรมเพื่อป้องปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน ได้ร้อยละ 100 
          5.1.3 บุคลากรมีการพัฒนากลไกตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ได้ร้อยละ 100 

5.1.4 บุคลากรมีการเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรท่ีมีความโปร่งใส ได้ร้อยละ 100 
 

    5.2 เชิงคุณภำพ 
5.2.1 บุคลากรมีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรต้านการทุจริต ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 5.2.2 บุคลากรมีการพัฒนานวัตกรรมเพื่อป้องปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 5.2.3 บุคลากรมีการพัฒนากลไกตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

5.2.4 บุคลากรมีการเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรท่ีมีความโปร่งใส ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
6.  วิธีด ำเนินกำร / ขั้นตอนด ำเนินงำน 
 

 
กิจกรรมส ำคัญ 

 
ระยะเวลำ 

งบประมำณ 
แหล่งที่มำของ
งบประมำณ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

๑. ก าหนดมาตรการวิคราะห์ความเส่ียงใน
การใช้จ่ายงบประมาณ 
 - ก าหนดให้มีการตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณอย่างเคร่งครัด  
- ก าหนดให้มีการตรวจสอบ เฝ้าระวังกรณี
การร่วมมือกันระหว่างข้าราชการ และนัก
ธุรกิจ ท่ีอาจมีการทุจริตในโครงการท่ีมี
งบประมาณสูง  
- ก าชับให้มีการด าเนินการตามข้ันตอนของ
การจัดซื้อจัดจ้าง 
 ๒. สร้างความโปร่งใสในกระบวนการ
พิจารณาร่างกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง  
- การตรวจสอบความชอบด้วยเนื้อหาของ
กฎหมาย  
- การพิจารณาและวิเคราะห์เนื้อหาของ
กฎหมายว่าไม่เอื้อประโยชน์ต่อคนกลุ่มใด  

  นายณัฐวุฒิ  ชนะเลิศ 
นายประวุฒิ  ฟองค า 
และครูผู้รับผิดชอบ 



 
กิจกรรมส ำคัญ 

 
ระยะเวลำ 

งบประมำณ 
แหล่งที่มำของ
งบประมำณ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

- ตรวจสอบหลักการท่ีเอื้อ ประโยชน์ต่อ
ตนเองและพวกพ้อง  
- รายงานผลการวิคราะห์ต่อสาธารณะ  
๓. ก าหนดนโยบายให้ผู้บริหารประพฤติ
ปฏบัติตนให้เป็นตัวอย่างท่ีดีในการ
ด าเนินการป้องกัน และปราบปรามการ
ทุจริต 
4. ก าหนดหลักเกณฑ์การพจิารณาคัดเลือก
บุคลากรผู้มีความประพฤติดี  
5. คัดเลือกบุคลากรตามหลักเกณฑ์ท่ี
ก าหนด  
6. ประกาศและมอบรางวัลเชิดชูเกียรติและ
จัดท าหนังสือชมเชยบุคลากรผู้มีความ
ประพฤติชอบ และมีความช่ือสัตย์และเป็น
ท่ีประจักษ์ต่อสังคม และแจ้งเวียนให้
บุคลากรในสังกัดทราบและ ยึดถือเป็น
แบบอย่าง  
7. น าข้อมูลเผยแพร่ 
8.จัดกิจกรรม/อบรมให้ความรู้แก่บุคลากร 
เช่น  
- การจัดกิจกรรมตามหลักศาสนาเพื่อถวาย
เป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 10  
– สร้างจิตส านึกด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม ตามศาสตร์พระราชา หลักธรรมาภิ
บาลและ ประมวลจริยธรรม  
- ส่งเสริมการเรียนรู้การด ารงชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง  
9. แจ้งรายช่ือผู้ผ่านการอบรมให้หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบด้านวินัยและการร้องเรียนเพื่อ
ตรวจสอบ การถูกร้องเรียนของผู้ผ่านการ
อบรมรายปีด าเนินการจัดฝึกอบรมให้
ความรู้เรื่องกฏระเบียบข้อกฏหมายท่ี
เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง วินัย และด้าน
การต่อต้านการทุจริตแก่บุคลากร 
10.จัดท าคู่มือในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน
การทุจริตในการปฏิบัติราชการของ
บุคลากร และแจ้งเวียนให้บุคคลากรใน
สถานศึกษาให้ทราบและถือปฏบัติโดย



 
กิจกรรมส ำคัญ 

 
ระยะเวลำ 

งบประมำณ 
แหล่งที่มำของ
งบประมำณ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

เคร่งครัด 
 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร   
 ระยะเวลาด าเนินการ   มิ.ย.2563  -  มี.ค.2564 
 ส้ินสุดโครงการวันท่ี    31 มี.ค.2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.  ปฏิทินโครงกำร      
 

 
 
 

ท่ี 

 
 
 

กิจกรรม / รายการ 

 
 

งบ 
ประมาณ 

ระยะเวลาเบิกจ่าย 
ปีงบประมาณ 2563-2564 

 
 
 
ผู้รับผิดชอบ 

ภาคเรียนท่ี 
1/2563 

ภาคเรียนท่ี  
2/2563 

ไตรมาส 
ท่ี 1 
( เม.ย.-
มิ.ย.63) 

ไตรมาส 
ท่ี 2 
( ก.ค.-
ก.ย.63) 

ไตรมาส 
ท่ี 3 
(ต.ค.-
ธ.ค.63) 

ไตรมาส 
ท่ี 4 
( ม.ค.-
มี.ค.64) 

1 ๑. การให้ความรู้กับบุคลากร
ในการใช้จ่ายงบประมาณ 
 ๒.การสร้างความโปร่งใสใน
สถานศึกษา 
 ๓. การก าหนดนโยบายให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาประพฤติ
ปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างท่ีดี
ในการด าเนินการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต 
4.กิจกรรมการก าหนด
หลักเกณฑ์การพจิารณา
คัดเลือกบุคลากรผู้มีความ
ประพฤติดี  
5. การคัดเลือกบุคลากรตาม
หลักเกณฑ์ท่ีก าหนด  

      



 
 
 

ท่ี 

 
 
 

กิจกรรม / รายการ 

 
 

งบ 
ประมาณ 

ระยะเวลาเบิกจ่าย 
ปีงบประมาณ 2563-2564 

 
 
 
ผู้รับผิดชอบ 

ภาคเรียนท่ี 
1/2563 

ภาคเรียนท่ี  
2/2563 

ไตรมาส 
ท่ี 1 
( เม.ย.-
มิ.ย.63) 

ไตรมาส 
ท่ี 2 
( ก.ค.-
ก.ย.63) 

ไตรมาส 
ท่ี 3 
(ต.ค.-
ธ.ค.63) 

ไตรมาส 
ท่ี 4 
( ม.ค.-
มี.ค.64) 

6. ประกาศและมอบรางวัล
เชิดชูเกียรติ กับข้าราชการ
ดีเด่น 
7. จัดท าเอกสารน าข้อมูล
เผยแพร่ 
8.จัดกิจกรรม/อบรมให้
ความรู้แก่บุคลากรโดยผ่าน
ส่ือ  
 9. แจ้งรายช่ือผู้ผ่านการ
อบรมให้หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบด้านวินัยและการ
ร้องเรียนเพื่อตรวจสอบ การ
ถูกร้องเรียนของผู้ผ่านการ
อบรมรายปดี าเนินการจัด
ฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องกฏ
ระเบียบข้อกฏหมายท่ี
เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง 
วินัย และด้านการต่อต้าน
การทุจริตแก่บุคลากร 
10.จัดท าคู่มือในการ
ปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการ
ทุจริตในการปฏิบัติราชการ
ของบุคลากร  

  

 
9. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 
 

 
ท่ี 

 
กิจกรรม / รายการ 

เงินงบประมาณ (บาท)  
รวม ค่า 

ตอบแทน 
ค่าใช้
สอย 

 
ค่าวัสดุ 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ฯลฯ 
 

1 ๑. ก าหนดมาตรการวิคราะห์ความ
เส่ียงในการใช้จ่ายงบประมาณ 

      



 
ท่ี 

 
กิจกรรม / รายการ 

เงินงบประมาณ (บาท)  
รวม ค่า 

ตอบแทน 
ค่าใช้
สอย 

 
ค่าวัสดุ 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ฯลฯ 
 

  ๒. สร้างความโปร่งใสในกระบวนการ
พิจารณาร่างกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๓. ก าหนดนโยบายให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาประพฤติปฏิบัติตนให้
เป็นตัวอย่างท่ีดีในการด าเนินการ
ป้องกัน และปราบปรามการทุจริต 
4. ก าหนดหลักเกณฑ์การพจิารณา
คัดเลือกบุคลากรผู้มีความประพฤติดี  
5. คัดเลือกบุคลากรตามหลักเกณฑ์ท่ี
ก าหนด  
6. ประกาศและมอบรางวัลเชิดชู
เกียรติ  
7. น าข้อมูลเผยแพร่ 
8.จัดกิจกรรม/อบรมให้ความรู้แก่
บุคลากร 
 9. แจ้งรายช่ือผู้ผ่านการอบรมให้
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้านวนัยและ
การร้องเรียนเพื่อตรวจสอบ การถูก
ร้องเรียนของผู้ผ่านการอบรมรายปี
ด าเนินการจัดฝึกอบรมให้ความรู้เรื่อง
กฏระเบียบข้อกฏหมายท่ีเกี่ยวข้องกับ
การเงินการคลัง วินัย และด้านการ
ต่อต้านการทุจริตแก่บุคลากร 
10.จัดท าคู่มือในการปฏิบัติงานเพื่อ
ป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ
ของบุคลากร 

 
10. หน่วยงำน/ผู้เกี่ยวข้อง 
 10.1.ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
 10.2.ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
 
11.ระดับควำมส ำเร็จ 
 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรวัด/ประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 
.1. บุคลากรมีความรู้ในเรื่อง กฏ ระเบียบข้อ
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการเงิน การคลัง  และ
ด้านการต่อต้านการทุจริตในสถานศึกษา ร้อย
ละ 80 % 

1.สังเกต  
2.สอบถาม 

1.แบบสังเกต  
2.แบบสอบถาม 



ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรวัด/ประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 
2.บุคลากร ในสถานศึกษาใช้เป็นแนวทาง
ปฏิบัติงาน โดยใช้หลักธรรมาภิบาลและป้องกัน
การทุจริต ได้ ร้อยละ 95 % 

1.สังเกต  
2.ส ารวจ 

1.แบบสังเกต  
2.แบบส ารวจ 

3 บุคลากรในสถานศึกษา มีขวัญและก าลังใจ
ในการปฏิบัติงานและได้รับการยกย่องเชิดชู 
มีคุณธรรม ปฏิบัติงานด้วยความ ซื่อสัตย์สุจริต  
ได้ ร้อยละ 95 %  

1.สังเกต  
2.ประเมิน 

1.แบบสังเกต  
2.แบบประเมิน 

.4 บุคลากรในสถานศึกษามีทัศนคติในด้านการ
มีจิตส านึกท่ีดีทางด้านการ ท่ีไม่ทุจริตประพฤติ
มิชอบในหน้าท่ี ได้ร้อยละ 100 % 

1.ประเมิน 1.แบบประเมิน 

 
 
12. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
          12.1 บุคลากรมีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรต้านการทุจริต ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
          12.2 บุคลากรมีการพัฒนานวัตกรรมเพือ่ป้องปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
          12.3 บุคลากรมีการพัฒนากลไกตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

12.4 บุคลากรมีการเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรท่ีมีความโปร่งใส ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 

ลงช่ือ........................................................ผู้เสนอโครงการ 
    (นายณัฐวุฒิ  ชนะเลิศ) 

                                                          ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
ค ำสั่งโรงเรียนวัดเวฬุวัน 

ที่ 61 / ๒๕๖๓ 
เร่ือง กำรแต่งต้ังคณะด ำเนินกำรปฏิบัติตำมแผนกำรป้องกันกำรทุจริตประจ ำปี 2563 

.............................................................. 
 

โรงเรียนวัดเวฬุวัน ได้เห็นชอบตามยุทธศาสตร์ชาติ ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
สถานศึกษา  
  เพื่อเป็นการขับเคล่ือนยุทธศาสตรชาติฯ ให้เกิดเป็นรูปธรรม และเพิ่มประสิทธิภาพ ในการบริหาร 
จัดการในสถานศึกษา ให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด จึงแต่งต้ังคณะครูเป็นผู้ด าเนินการตามฝ่ายต่างๆดังนี้ 
  
1.ฝ่ำยอ ำนวยกำร 

มีหน้าท่ี  ให้มีอ านาจหน้าท่ีและเป็นคณะท างานการป้องกันการทุจริตในสถานศึกษา ประสาน ช่วยเหลือ  
แนะน า ในปัญหาท่ีเกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงาน 

1 นายจรัล ถาวร ประธานกรรมการ 
2 นางสาวอุษณีย์ สกุณา รองประธานกรรมการ 
3 นายสุรพล   อนุสรพรพงศ์ กรรมการและเลขานุการ 

 
2.ฝ่ำยกำรตรวจสอบกำรกำรกระท ำกำรทุจริตในสถำนศึกษำ 

หน้าท่ี  ให้มีอ านาจหน้าท่ีและเป็นคณะท างานการตรวจสอบ เอกสารหลักฐานท่ีจะคาดว่าจะมีการทุจริต
ในสถานศึกษา 

1 นางสาวนภาพร ยารังฝ้ัน ประธานกรรมการ 
2 นายณัฐวุฒิ ชนะเลิศ รองประธานกรรมการ 
3 นางสาวธิดารัตน์ อิมัง กรรมการ 
4 นางสาววาสนา ต๊ะกาบโค กรรมการ 
5 นางรุ่งนภา แก้ววิฑูรย ์ กรรมการ 
6 นางธนพร อนุสรพรพงศ์ กรรมการ 
7 นางอัญชัญ เลพิมาย กรรมการ 
8 นางสายสมร มหาเทพ กรรมการ 
9 นางอภิสรา บุญทวี กรรมการและเลขานุการ 
    

3.ฝ่ำยรวบรวมข้อมูล 
มีหน้าท่ี  ให้มีอ านาจหน้าท่ี รวบรวมข้อมูล เพื่อประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน ตลอดจนท าการ

รายงาน สรุปอธิปรายผล   
1 นายประวุฒิ  ฟองค า ประธานกรรมการ 
2 นางธีรวัลย ์ ค าฮอม รองประธาน 
3 นางสาวพัชรินทร์ เรือนชุ่มเชย กรรมการ 
4 นางมณีรัตน ์ แก้วสว่างนภา กรรมการ 
5 นางนงคราญ       ยวงฟ้า กรรมการ 
6 นายศุภชัย ปัญญาวิภาส กรรมการ 
7 นายธีรภาพ นามวงค์ กรรมการ 
8 นายณัฐวุฒิ ชนะเลิศ กรรมการและเลขานุการ 



 
                                ท่ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี   ๑  กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖3  
        

 ส่ัง  ณ วันท่ี ๑ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖3 
 
 
 

(นายจรัล   ถาวร) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ผังกำรด ำเนนิงำนในโครงกำรตำมแผนปฏบิตัิกำรป้องกนักำรทุจรติในสถำนศกึษำ 
โรงเรียนวัดเวฬุวัน  ส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำประถมศกึษำเชียงใหม่  เขต 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนที่ 2 

กำรแสวหำข้อมูล 

ขั้นตอนที่ 3 

กำรตรวจสอบ 

ขั้นตอนที่ 4 

ปรับปรุงกำรด ำเนินกำร 
อย่ำงเหมำะสม 

                     ขั้นตอนที่ 1 

แต่งต้ังคณะด ำเนินงำน 

กลยุทธในกำรด ำเนินงำน 
โดยใช ้
หลัก 

1.ธรรมำภิบำล 
เป็นเคร่ืองมือ 

 
- หลักนิติธรรม 
- หลักคุณธรรม 
- หลักแห่งควำมโปร่งใส 
- กำรมีส่วนร่วม 
- ควำมรับผิดชอบ 
- กำรคุ้มค่ำ 

2.หลักปรัชญำ 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 



กระบวน / ข้ันตอน ในกำรด ำเนินกำรเมื่อมีกำรทุจริตในสถำนศึกษำ 
โรงเรียนวัดเวฬุวัน ได้จัดท ำผังงำนของกำรด ำเนินกำร พอสังเขปนี ้
หน้ำที่ของคณะกรรมกำรด ำเนินกำรเมื่อมีกำรทุจริตในสถำนศึกษำ 
 
1.บันทึกการรับเรื่องโดยระบบสารสนเทศ 
2.ก าหนดเรื่องท่ีถูกร้องเรียน หรือน่าจะมีการทุจรติ ( ตรวจสอบ / พิสูจน์ ) 
3.ส่งเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
4.คณะกรรมการสืบข้อเท็จจริง / บันทึกผลการด าเนินงาน 
5.ติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผังบทบำทหน้ำที่ของคณะกรรมกำรด ำเนินงำนในกำรป้องกันกำรทุจริตในสถำนศึกษำ 
โรงเรียนวัดเวฬุวัน  ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่  เขต 4 

 



 
ส่วนที่ ๓ 

 
รำยละเอียดโครงกำร / กิจกรรม / มำตรกำร ตำมแผนปฏิบัติกำรในสถำนศึกษำ 

..................................................................................................... 
 

กิจกรรมตำมแผนปฏิบัติกำรในสถำนศึกษำกำรบริหำร 
รำชกำรของโรงเรียนวัดเวฬุวัน ที่ท ำให้เกิดควำมโปร่งใส 

 
มิติที่ ๑ กำรสร้ำงสังคมในองค์กรที่ไม่ให้เกิดกำรทุจริต 

 
กิจกรรม : โครงการพัฒนาศักยภาพและจริยธรรมบุคลากรในสถานศึกษา ( โรงเรียนวิถีพุทธ ) 
     กิจกรรมการสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรในสถานศึกษาทุกคนท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง 
 
วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อสร้างจิตส านึกท่ีดีต่อการละอายต่อบาป บุญคุณโทษของการทุจริต 
ตัวชี้วัด / ผลลัพธ : บุคลากรของโรงเรียนวัดเวฬุวนั มีคุณธรรม จริยธรรม 
 

มิติที่ ๒ กำรบริหำรรำชกำรเพื่อป้องกันกำรทุจริต 
 
กิจกรรม : กิจกรรมการให้ความรู้ทางด้านการบริหารการเงินและพัสดุในสถานศึกษา 
     วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อให้ข้าราชการในองค์กร มีความรู้ ความสามารถในการบริหารด้านการเงิน 
และพัสดุ ตาม พระราชบัญญัติการเงินแผ่นดิน 
ตัวชี้วัด / ผลลัพธ : บุคลากรของโรงเรียนวัดเวฬุวนั มีความรู้ ความสามารถในด้านการเงินและพัสดุ 
 

มิติที่ ๓ กำรส่งเสริมบทบำทและกำรมีส่วนรวมของบุคคลที่เก่ียวข้อง 
 
กิจกรรม : การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนรวมของบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง 
วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อให้เข้าใจในกระบวนการ การมีส่วนร่วม 
ตัวชี้วัด / ผลลัพธ : บุคลากรของโรงเรียนวัดเวฬวุัน เข้าใจบทบาทของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง และเข้าใจในกระบวนการใน
การท างานในเรื่องการเงิน และพัสดุ ในสถานศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

มิติที่ ๔ กำรเสริมสร้ำงและปรับปรุงกลไกในกำรตรวจสอบในองค์กร 
 
กิจกรรม : การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบใน 
วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อสร้างการเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการทุจริต 
ให้คณะด าเนินงานท างานได้อย่างมีเอกภาพ และมีความเช่ือมั่นสูง 
ตัวชี้วัด / ผลลัพธ : บุคลากรของโรงเรียนวัดเวฬุวัน มีความสามารถในขั้นมีคุณภาพ มองปัญหาได้อย่างชัดเจน 
และสามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุด 



มำตรกำรตำมแผนปฏิบัติกำรในสถำนศึกษำกำรบริหำร 
รำชกำรของโรงเรียนวัดเวฬุวัน ที่ท ำให้เกิดควำมโปร่งใส 

……………………………………………………………………………………… 
 
 วัตถุประสงค์  
๑ . เพื่อก าหนดมาตรฐาน เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน และกลไกในการก ากับ ตรวจสอบ การ
ปฏิบัติงานของบุคลากร ในสถานศึกษา ให้เป็นไปตามกฏหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และ
หลักเกณฑ์ ท่ีก าหนด ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรม  
๒. เพื่อตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามคันรองและระบบของสายงาน 
 

หลักกำร 
การใช้ มาตรการ ควรใช้ดุลยพินิจ และอ านาจหน้าท่ีให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผน ของ

หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี และเหมาะสม  
 เพื่อให้การด าเนินงานของโรงเรียนวัดเวฬุวัน ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง แม่นย า และเป็น
ธรรม ตามกฎหมาย ระเบียบ และมีมาตรฐานตามท่ีได้ก าหนดอย่างชัดเจน โรงเรียนวัดเวฬุวัน จึง
ก าหนดให้มีมาตรการ ในตรวจสอบ ตามแผนปฏิบัติการในสถานศึกษา ดังนี้ 
 
 1.การใช้มาตรการนั้นต้องเป็นในเรื่องนโยบายระดับชาติ  
 2.ต้องมีการประเมินด้านความเส่ียง 
 3.ต้องมีรายละเอียดท่ีชัดเจน 
 4.ต้องมีผู้เกี่ยวข้อง 
 5.ต้องมีระบบบัญชีท่ีดี 

6.การบริหารบุคคลต้องมีความสอดคล้องกับมาตรการ การป้องกัน 
7.ต้องมีการรายงาน การกระท าผิดในการทุจริต หรือกรณีท่ีมีเหตุน่าสงสัย 
8.มีการทบทวนเป็นระยะๆ 

 9.มีการรายงาน ก ากับ ติดตามการด าเนินงานการป้องกันการทุจริตในรอบ6เดือนประจ าปี 
 10.มีการรายงาน ก ากับ ติดตามการด าเนินงานการป้องกันการทุจริตประจ าปี 2563 
 11.มีการวิเคราะห์ผลการประเมินด้านคุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินการใน
สถานศึกษาเพื่อปรับปรุง และหาจุดด้อย จุดเด่นเพื่อน าไปพัฒนา และเป็นแนวประสิทธิภาพให้สูงขึ้น 
 

ดังนั้นโรงเรียนวัดเวฬุวัน จึงขอประกาศและก าหนดบทบาทของคณะท างาน ในหน้าท่ีในแต่
ละฝ่ายโดยเฉพาะขั้นตอนในการตรวจสอบ ก ากับดูแล ติดตาม การปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความ
ราบรื่น  สะดวก  รวดเร็ว ตลอดจนการใช้อ านาจหน้าท่ี และการใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชา 
ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เป็นไปตามกฏหมาย กฎ ระเบียบแบบแผน ข้อบังคับ ประกาศ หลักเกณฑ์ 
มาตรฐาน ในการปฏิบัติงาน อย่างเคร่งครัด 
 
 
 



แนวทำงกำรด ำเนินงำนกำรป้องกันกำรทุจริตประจ ำปี 2563 
 
๑. ก าหนดมาตรการวิคราะห์ความเส่ียงในการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 2563 
- ก าหนดให้มีการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณอย่างเคร่งครัด  
- ก าหนดให้มีการตรวจสอบ เฝ้าระวังกรณีการร่วมมือกันระหว่างข้าราชการ และนักธุรกิจ ท่ีอาจมีการ

ทุจริตใน     โครงการท่ีมีงบประมาณสูง  
- ก าชับให้มีการด าเนินการตามข้ันตอนของการจัดซื้อจัดจ้าง 
 
 ๒. สร้างความโปร่งใสในกระบวนการพิจารณาร่างกฎหมายmท่ีเกี่ยวข้อง  
- การตรวจสอบความชอบด้วยเนื้อหาของกฎหมาย  
- การพจิารณาและวิเคราะห์เนื้อหาของกฎหมายว่าไม่เอื้อประโยชน์ต่อคนกลุ่มใด  
- ตรวจสอบหลักการท่ีเอื้อ ประโยชน์ต่อตนเองและพวกพ้อง  
- รายงานผลการวิคราะห์ต่อสาธารณะ  
 
๓. ก าหนดนโยบายให้ผู้บริหารประพฤติปฏบัติตนให้เป็นตัวอย่างท่ีดีในการด าเนินการป้องกัน และ
ปราบปรามการทุจริต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กำรก ำหนดยุทธศำสตร์ 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 - 4 
กลยุทธ แนวทำงกำรปฏิบัติตำมกลยุทธศำสตร์ 

ที่จะส่งผลให้องค์กรบรรลุตำมเป้ำหมำย 
 พัฒนาศักยภาพบุคลากรในสถานศึกษา  
2. เผยแพรองคความรูจากงาน อบรมใน
เรื่อง กฏ ระเบียบข้อกฎหมายท่ี
เกี่ยวข้องกับการเงิน วินัย การคลัง  และ
ด้านการป้องกันการทุจริตในสถานศึกษา 

 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้ำนประสิทธิผล 

         พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาให้มีความรู้เรื่อง กฏ ระเบียบข้อกฎหมาย
ท่ีเกี่ยวข้องกับการเงิน วินัย การคลัง  และด้านการป้องกันการทุจริตใน
สถานศึกษา 

เสริมสรางการเปนข้าราชการท่ีดีและ
การอยู่ในองค์กรได้ อยางมีความสุขโดย
ใช้หลักธรรมาภิบาล และยึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 ด้ำนคุณภำพกำรบริกำร 

การสร้างแนวทางให้บุคลากร ในสถานศึกษาปฏิบัติงานตาม 
หลักธรรมาภิบาลและป้องกันการทุจริต 
 

 จัดกิจกรรมท่ีมีการส่งเสริมการพัฒนา
ทางด้านคุณธรรม  จริยธรรม ท่ีใช้เป็น
แนวปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน ( กิจกรรม
ตามแนวโรงเรียนวิถีพุทธ ) 
 

 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 ด้ำนประสิทธิภำพ  

        การยกย่องเชิดชูและเป็นขวัญก าลังใจต่อบุคลากรในสถานศึกษา ท่ีมี
คุณธรรม ปฏิบัติงานด้วยความ ซื่อสัตย์สุจริต  

 สงเสริม คัดเลือก บุคลากร และต่อยอด 
ยกระดับในกิจกรรมท่ีสามารถส่งเข้า
ประกวดในการสร้างความเป็นเลิศให้แก่
สถานศึกษา  
 

 
ยุทธศำสตร์ที่ 4 ด้ำนกำรพัฒนำองค์กร 

        การสร้างทัศนคติและจิตส านึกด้านการ ทุจริตประพฤติมิชอบให้กับ
บุคลากรในสถานศึกษา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


