
 
 
 
 
 

 
 

แผนปฏิบัตกิารป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 
ของสถานศึกษา 

 
 

 
ประจ าปี 2564 

 
 

 
 
 
 
 

โรงเรียนบ้านค าไฮหัวทุ่งประชาบ ารุง   
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แผนป้องกนัและปราบปรามการทุจริตของ  โรงเรียนบ้านค าไฮหัวทุ่งประชาบ ารุง 
  (ปีงบประมาณ 2564) 

 
ทีม่า  
หลกัการและเหตุผล  

การทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นปัญหาท่ีมีมานาน  และยิง่มีกระบวนการท่ีมีความซบัซอ้นมาก
ข้ึน ถือเป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนทั้งในองคก์ารภาครัฐและเอกชน ซ่ึงนบัวนัจะทวคีวามรุนแรงข้ึน ส่งผลใหเ้กิดวกิฤต
ศรัทธาต่อสังคมไทย ปัจจุบนัมีการตรวจสอบและเผยแพร่ใหส้าธารณชนไดรั้บทราบ ท าใหป้ระชาชนใหค้วาม
สนใจการท างานของภาครัฐมากยิง่ข้ึน  

การป้องกนัและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เป็นวาระแห่งชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือ  
วนัท่ี 19 ธนัวาคม 2549 โดยใชช่ื้อวา่ “วาระแห่งชาติดา้นจริยธรรม ธรรมาภิบาล การป้องกนัการทุจริตประพฤติ    
มิชอบในภาครัฐ” ต่อมาคณะรัฐมนตรีมีมติ เม่ือวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2551 เห็นชอบใหห้น่วยงานภาครัฐน าแนวทาง
และมาตรการตามยทุธศาสตร์ชาติวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551-2555  ไปใชเ้ป็นกรอบ  
ทิศทางการประสานความร่วมมือในการด าเนินการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต และแปลงยทุธศาสตร์ไปสู่ 
การปฏิบติั โดยก าหนดเพิ่มเติมไวใ้นแผนปฏิบติัราชการ 4 ปี และแผนปฏิบติัราชการประจ าปีของส่วนราชการ  
ซ่ึงจะก่อใหเ้กิดประโยชน์ในการปฏิบติัราชการ และการบูรณาการป้องกนัและปราบปรามแกไ้ขปัญหาการทุจริต
คอร์รัปชัน่ ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล  

ยทุธศาสตร์ชาติวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2557-2559  นโยบายการ
บริหารจดัการท่ีดี มุ่งเนน้เสริมสร้างมาตรฐานดา้นคุณธรรม จริยธรรม ใหแ้ก่ขา้ราชการและเจา้หนา้ท่ีของรัฐ  และ
พฒันาความโปร่งใสในการปฏิบติังาน พร้อมทั้งป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ขา้ราชการและเจา้หนา้ท่ีของรัฐ น าไปสู่การปฏิบติัใหบ้งัเกิดผลเป็นรูปธรรม และเป็นเคร่ืองมือช้ีน าการพฒันา
หน่วยงานจาก     ทุกภาคส่วน ใหเ้กิดการบูรณาการความร่วมมือกนัอยา่งจริงจงัในการป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจริต โดยมีวตัถุประสงคห์ลกั 4 ประการ คือ  

1) สังคมไทยมีวนิยั คุณธรรมและจริยธรรม  
2) เครือข่ายจากทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต  
3) ระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม กระจาย และถ่วงดุลอานาจอยา่งมีประสิทธิภาพ  
4) สังคมรู้เท่าทนั ร่วมคิดป้องกนัการทุจริต โดยจะมีการด าเนินการตามยทุธศาสตร์ 4 ประการ  

ยทุธศาสตร์ท่ี 1 : ปลูกจิตสานึก ค่านิยม คุณธรรม และจริยธรรม และสร้างวนิยัแก่ทุกภาคส่วน  
ยทุธศาสตร์ท่ี 2 : รวมพลงัแผน่ดินป้องกนัและปราบปรามการทุจริต  
ยทุธศาสตร์ท่ี 3 : เสริมสร้างความแขง็แกร่งแก่หน่วยงานต่อตา้นการทุจริต  
ยทุธศาสตร์ท่ี 4 : สร้างบุคลากรมืออาชีพป้องกนัและปราบปรามการทุจริต  
 
 



 
  
การด าเนินการตามยทุธศาสตร์ชาติวา่ดว้ยการป้องกนั  และปราบปรามการทุจริตในส่วนราชการ  

ส านกังานคณะกรรมการการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านกังาน ป.ป.ช.) และส านกังาน  
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านกังาน ป.ป.ท.) ก าหนดใหส่้วนราชการ จดัท า  
แผนปฏิบติัการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2562  โดยมีแนวทางใน
การด าเนินงาน คือ หากส่วนราชการไดจ้ดัท าแผนปฏิบติัราชการ 4 ปี และมีการก าหนดแผนงาน/โครงการ/  
กิจกรรม/ตวัช้ีวดั ไวแ้ลว้ และเห็นวา่สามารถตอบสนองยทุธศาสตร์ชาติฯ ไดก้็ใหน้ าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/
ตวัช้ีวดั ดงักล่าว มาบรรจุไวใ้นแผนปฏิบติัราชการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.     
2559 – 2562 หากไม่ตอบสนองต่อยทุธศาสตร์ชาติฯ ก็ก าหนดข้ึนมาใหม่และน าไปบรรจุไวใ้นแผนปฏิบติัราชการ           
3 ปี ดว้ย  โดยก าหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ตวัช้ีวดั ใหเ้ป็นไปตามพนัธกิจ และสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์
ของโรงเรียน ดงันั้น เพื่อใหก้ารด าเนินการเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี  โรงเรียนบา้นค าไฮหวัทุ่งประชาบ ารุง จึง
ไดจ้ดัท าแผนป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 3 ปี  (พ.ศ. 2559 – 2562)  ข้ึน เพื่อเป็นกรอบในการด าเนินการ
ป้องกนัและปราบปรามการทุจริตของสถานศึกษา และใหส่้วนราชการ/หน่วยงาน ใชเ้ป็นแนวทางในการจดัท า
แผนปฏิบติัการการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตประจ าปีต่อไป  
 

วตัถุประสงค์  
 

1. เพื่อส่งเสริมใหข้า้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตสานึกในเร่ืองความซ่ือสัตยสุ์จริต มี
คุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินชีวติ และปฏิบติังาน  

2. เพื่อป้องกนัและเฝ้าระวงัมิใหเ้กิดการทุจริต การปฏิบติัและ/หรือละเวน้การปฏิบติัหนา้ท่ีโดยมิชอบใน
การปฏิบติัราชการข้ึนภายในหน่วยงานโดยประสานความร่วมมือระหวา่งภาครัฐและเครือข่ายภาคประชาชนใน
การติดตามตรวจสอบแจง้ขอ้มูลเบาะแสการประพฤติมิชอบ  

3. เพื่อส่งเสริมใหข้า้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบา้นค าไฮหวัทุ่งประชาบ ารุง มีระบบ
การท างานและการตรวจสอบท่ีเขม้แขง็ในการป้องกนัการทุจริต  

4. เสริมสร้างศกัยภาพของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหส้ามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพตามมาตรฐานจรรยาบรรณวชิาชีพ  
  

ข้อมูลประกอบการจัดท าแผนป้องกนัและปราบปรามการทุจริต  
โรงเรียนบา้นค าไฮหวัทุ่งประชาบ ารุง ไดจ้ดัท าแผนป้องกนัและปราบปรามการทุจริตใหส้อดคลอ้งกบั

ยทุธศาสตร์ชาติวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตท่ีส านกังาน ป.ป.ช. ก าหนดเป็นขอ้มูลประกอบการ
จดัท าแผน 

 
 
 
 



 
 

การติดตามผลความก้าวหน้าตามแผนปฏบัิติการการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
ประจ าปีงบประมาณ 2564   โรงเรียนบ้านค าไฮหัวทุ่งประชาบ ารุง 

 

แนวทางการตรวจติดตามผลความกา้วหนา้การปฏิบติังานตามแผนปฏิบติัการป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ 2564 ด าเนินการดงัน้ี  

ติดตามผลความกา้วหนา้งาน/โครงการ และงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2564 โดยก าหนดกิจกรรม
และแผนผงั (Gantt Chart)   การติดตามผลความกา้วหนา้ในหว้งระยะเวลาการในการด าเนินโครงการตาม
แผนปฏิบติัการฯ ดงัน้ี 

 

ท่ี กิจกรรม 
ระยะเวลา (เดือน) 

1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 11 12 
1 จดัประชุมเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบ 

และการจดัท าแผนปฏิบติัการฯ 
ประจ า ปี 2564 ทบทวน/วเิคราะห์
ความเส่ียงต่างๆ  

            

2 จดัท าแผนปฏิบติัการฯ ประจ าปี
2564  เสนอคณะกรรมการ
สถานศึกษา ผูอ้  านวยการโรงเรียน
ใหค้วามเห็นชอบ และจดัส่ง
แผนปฏิบติัการฯใหผู้อ้  านวยการ
ส านกังานเขตพื้นท่ีการ
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  

            

3 ส ารวจความคิดเห็นของผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสีย  

            

4 ด าเนินการตามแผนปฏิบติัการฯ  
 

            

5 เสนอสรุปผลการด าเนินงานต่อ
ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการ
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  เพื่อ
ขอความเห็นชอบ  

            

6 จดัท าเอกสารรายงานสรุปผลการ
ด าเนินการรายงานส านกังานเขต
พื้นท่ีการประถมศึกษาขอนแก่น 
เขต 1 รับทราบต่อไป  

            



 

ความน า 

หลกัการและเหตุผล 

   ส านักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ก าหนดประเมินผลการปฏิบติัราชการตามค า
รับรองการปฏิบติัราชการของโรงเรียนบา้นค าไฮหัวทุ่งประชาบ ารุง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตวัช้ีวดัท่ี 7 
ระดบัความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต  โดยพิจารณาจากผลส าเร็จ
ของการด าเนินการตามแผนปฏิบติัการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา เพื่อขบัเคล่ือนยุทธศาสตร์
ชาติวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  และการจดัการขอ้ร้องเรียนเร่ืองการทุจริต  การปฏิบติั
หรือละเวน้การปฏิบติัหน้าท่ีโดยมิชอบของครู บุคลากรทางการศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และขอ้กล่าวหา
ครู บุคลากรทางการศึกษา ท่ีไม่ได้ปฏิบติัหน้าท่ีราชการด้วยความรับผิดชอบต่อประชาชน  ไม่มีคุณธรรม  ไม่มี
จริยธรรม  ไม่ค  านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นท่ีตั้ง และไม่มีธรรมาภิบาล ตามท่ีมีกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของ
ทางราชการท่ีเก่ียวข้องได้ก าหนดไวใ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  การตรวจสอบและน าเร่ืองร้องเรียนเข้าสู่
กระบวนการสอบสวนขอ้เท็จจริง การแจง้ตกัเตือน ด าเนินคดี หรืออ่ืนๆ ตามระเบียบ ขอ้กฎหมาย ท่ีก าหนดไวใ้น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   

  ในการจดัท าแผนปฏิบติัการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนบ้านค าไฮหัวทุ่งประชาบ ารุง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นั้น  โรงเรียนบา้นค าไฮหัวทุ่งประชาบ ารุง ไดท้  าการ ศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูล
จากแผนปฏิบติัการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  และผลการด าเนินการตามแผนปฏิบติัการ
ป้องกนัและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  โดยก าหนดให้สถานศึกษาตอ้ง
จดัท าแผนปฏิบติัการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานของตน เพื่อสนับสนุนและสอดคล้องกับ
ยทุธศาสตร์วา่ดว้ยการปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 4 ยทุธศาสตร์ ดงัน้ี  

   ยทุธศาสตร์ท่ี  1  เสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยม ใหส้ถานศึกษาบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล 
   ยทุธศาสตร์ท่ี  2  บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
   ยทุธศาสตร์ท่ี  3  เสริมสร้างความเขม้แขง็ในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
   ยทุธศาสตร์ท่ี  4  พฒันาศกัยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นกัเรียน ในการป้องกนัและปราบปรามการ 
                                  ทุจริตสถานศึกษา     

วสัิยทัศน์  
  โรงเรียนบา้นค าไฮหวัทุ่งประชาบ ารุง เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล มุ่งมัน่ใหผู้เ้รียนเป็นคนดี มีความรู้ 

รับผดิชอบต่อสังคม ด ารงชีวิตบนพื้นฐานความเป็นไทย ใส่ใจส่ิงแวดลอ้ม 

พนัธกจิ 
1. ส่งเสริมและปลูกฝังใหผู้เ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลกัษณะอนัพึงประสงคแ์ละค่านิยมหลกั 12 

ประการ ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. พฒันาผูเ้รียนใหมี้ความรู้เต็มศกัยภาพตามมาตรฐานสากล และใชส่ื้อเทคโนโลย ีอยา่งสร้างสรรค ์



3. พฒันาใหผู้เ้รียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดี มีทกัษะการด ารงชีวติปลอดภยัจากส่ิงเสพติดและ
อบายมุข 

4. ส่งเสริมการจดัการศึกษาใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้เตม็ตามศกัยภาพสู่มาตรฐานสากล 
5. ส่งเสริม พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมี้คุณภาพตามมาตรฐานวชิาชีพ  
6. พฒันาระบบบริหารจดัการของโรงเรียนใหท้นัสมยั มีประสิทธิภาพตามาตรฐานสากล 
7. พฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาใหเ้ป็นหลกัสูตรมาตรฐานสากล 
8. ส่งเสริมการจดัการศึกษาโดยใชแ้หล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินทั้งภายในและภายนอก  
9. พฒันาแหล่งเรียนรู้ สภาพแวดลอ้ม และภูมิทศัน์ใหเ้กิดบรรยากาศการเรียนรู้ทางวชิาการเพื่อเป็น

สังคมแห่งการเรียนรู้   
10. ส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้มอยา่งต่อเน่ือง ย ัง่ยนื 
 

วตัถุประสงค์ 

 
1. ผูเ้รียนเป็นคนดีของสังคม ด าเนินชีวติตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
2. ผูเ้รียนมีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษา 
3. ผูเ้รียนมีคุณภาพชีวติท่ีดีและอยูใ่นสังคมอยา่งมีความสุข  
4. ผูเ้รียนไดพ้ฒันาความสามารถพิเศษตรงตามศกัยภาพของตนเอง 
5. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
6. มีระบบการบริหารจดัการท่ีทนัสมยัและมีประสิทธิภาพ 
7. มีหลกัสูตรสถานศึกษาตามมาตรฐานสากล 
8. มีการใชแ้หล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินทั้งภายในและภายนอก 
9. มีบรรยากาศท่ีดี สะอาด สวยงาม ปลอดภยั เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
10. มีการอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้มอยา่งต่อเน่ือง ย ัง่ยนื  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ยุทธศาสตร์และมาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที ่1  :  เสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยม ใหส้ถานศึกษาบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล  

วตัถุประสงค์ 

  มุ่งส่งเสริมเสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยมใหแ้ก่สถานศึกษาบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล  โดยมี
ทศันคติ วสิัยทศัน์ ในการร่วมกนัแกไ้ขและรับผดิชอบต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบสถานศึกษา  รวมทั้ง
การรณรงค ์ เผยแพร่ ประชาสัมพนัธ์ ใหทุ้กภาคส่วนมีวนิยั เคารพกฎหมาย กฎและระเบียบ ท่ีจะเป็นกลไกในการ
แกไ้ขปัญหา การพฒันา  ตลอดจนเป็นการวางรากฐานในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ  

มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 

  1.  ส่งเสริมการปฏิบติังานและการด าเนินชีวิตตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
  1.1  เสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา นกัเรียน ใหป้ฏิบติังานและด าเนิน 
                           ชีวติตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  1.2  ประยกุตก์ารน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้หเ้กิดมรรคผลในทางปฏิบติั 
  1.3  จดัใหมี้หลกัสูตรการเรียนรู้หรือการฝึกอบรมเก่ียวกบัการใชห้ลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
                            แก่ครู บุคลากรทางการศึกษา นกัเรียน 
  2. ส่งเสริมใหค้รู บุคลากรทางการศึกษา นกัเรียน ไดเ้รียนรู้และปฏิบติังานตามหนา้ท่ีดว้ยหลกั 
               ธรรมาภิบาล  
  2.1  ส่งเสริมใหค้รู บุคลากรทางการศึกษา นกัเรียน มีความรู้  ความเขา้ใจ  รวมทั้งมีการฝึกอบรม 
                           เพื่อใหป้ฏิบติังานตามหลกัธรรมาภิบาล 
  2.2  ส่งเสริมใหค้รู บุคลากรทางการศึกษา นกัเรียน ไดป้ระพฤติปฏิบติัตนตามมาตรฐานทาง 
                           คุณธรรมและจริยธรรม  
                     2.3  ควบคุม ก ากบั ดูแลการปฏิบติังาน  การประพฤติปฏิบติัตนของครู บุคลากรทางการศึกษา  
                           นกัเรียน ให้เป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 
  3. ก าหนดใหมี้หลกัสูตรทางการศึกษาเพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 
               สถานศึกษา 
  3.1  จดัใหมี้หลกัสูตรทางการศึกษา/หลกัสูตรการฝึกอบรม ดา้นการป้องกนัและปราบปรามการ 
                            ทุจริตสถานศึกษา 
  3.2  ก าหนดใหห้ลกัสูตรดา้นการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  เป็นหลกัสูตร 
                             บงัคบัท่ีใชฝึ้กอบรมครู บุคลากรทางการศึกษา นกัเรียน ทุกระดบั 
  3.3  ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ทางวชิาการ  ตลอดจนขอ้มูลข่าวสารดา้นการป้องกนัและปราบปราม 
                            การทุจริตสถานศึกษา  



 4. ส่งเสริมค่านิยมการยกยอ่งและเชิดชูความดี ความซ่ือสัตยสุ์จริต และการต่อตา้นการทุจริต 
  4.1  ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจใหค้รู บุคลากรทางการศึกษา นกัเรียน ปฏิบติัหนา้ท่ีราชการดว้ย 
                           ความซ่ือสัตย ์ สุจริต  เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 
                     4.2 รณรงค ์เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ใหส้ังคมมีค่านิยม ยกยอ่ง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการ 
                            ประพฤติปฏิบติัตนตามหลกัคุณธรรมและจริยธรรม 
  4.3  ส่งเสริม เชิดชู หน่วยงานหรือบุคคลท่ีมีผลงานดีเด่นดา้นการป้องกนัและปราบปรามการ 
                            ทุจริตสถานศึกษา 
  4.4  ส่งเสริม  สนบัสนุนใหทุ้กภาคส่วนร่วมกนัสร้างค่านิยมในการป้องกนัและปราบปรามการ 
                            ทุจริตสถานศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที ่2  :  บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

วตัถุประสงค์ 

          มุ่งประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับทุกภาคส่วนในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของผูป้กครอง ชุมชน คณะกรรมการ
สถานศึกษาในการติดตาม ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติ มิชอบในสถานศึกษา   เสริมสร้างและพฒันา
เครือข่ายผูป้กครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาให้เป็นกลไกในการตรวจสอบ  ถ่วงดุล  รวมถึงการสร้าง
หลกัประกนัความปลอดภยัในการแจง้ขอ้มูลหรือเบาะแสในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 

มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 

1. บูรณาการหน่วยงานสถานศึกษากบัองคก์รทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความตระหนกัและปลูกจิตส านึกการ 

เป็นพลเมืองดี 

1.1 ประสานความร่วมมือทางดา้นขอ้มูลและการปฏิบติังานระหวา่งหน่วยงานสถานศึกษากบั 

องคก์รทุกภาคส่วน 

                     1.2  ส่งเสริม สนบัสนุน องคก์รและบุคลากรทางดา้นส่ือสารมวลชนใหมี้ความเขม้แขง็และเป็น 

                            อิสระในการท าหนา้ท่ีตรวจสอบและเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารใหส้าธารณชนรับทราบ 

                     1.3  ส่งเสริมสนบัสนุนใหส้ถานศึกษามีระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อท าการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ 

                            ในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา โดยมีเวบ็บอร์ดเพื่อติดต่อส่ือสาร 

                            ระหวา่งกนั 

                     1.4  เสริมสร้างและพฒันาเครือข่ายผูป้กครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา 

  2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ  

  2.1  เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อใหผู้ป้กครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษามีความ 

                           ต่ืนตวัต่อสภาพปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในสถานศึกษา  

                     2.2  สร้างและพฒันาช่องทางในการรับแจง้ขอ้มูลหรือเบาะแส ใหมี้ความสะดวกหลากหลาย 

                           รวมทั้งสร้างหลกัประกนัความปลอดภยัใหแ้ก่บุคคล หน่วยงานหรือขอ้มูลนั้น 



  2.3  ส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสาร 

  2.4  ก าหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจใหแ้ก่ผูแ้จง้ขอ้มูลหรือเบาะแส ใหไ้ดรั้บรางวลัตอบแทน 

  2.5  ใหอ้งคก์รหรือบุคลากรดา้นส่ือสารมวลชนเป็นส่ือกลางในการแสวงหาความร่วมมือเพื่อ 

                            ป้องกนัและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

           3.  พฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการศึกษาตามแนวทางการกระจายอ านาจทางการศึกษา 

                     3.1  พฒันาประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา  

                            โดยเนน้การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

                     3.2  พฒันาประสิทธิภาพการติดตามประเมินผลการด าเนินการตามกลยทุธ์จุดเนน้ เพื่อพฒันา 

                           คุณภาพทางการศึกษา   

ยุทธศาสตร์ที ่3  :  เสริมสร้างความเขม้แขง็ในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  

วตัถุประสงค์ 

           มุ่งพฒันาระบบและกลไกในการตรวจสอบ  ควบคุม  และถ่วงดุลการใชอ้  านาจให้เหมาะสมชดัเจน
และมีประสิทธิภาพ สร้างกลไกความร่วมมือระหวา่งหน่วยงานสถานศึกษากบัภาคเอกชนใหมี้ศกัยภาพในการ
ป้องกนัและปราบปรามการทุจริต  ส่งเสริมความร่วมมือดา้นการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตกบัหน่วยงาน
ทุกภาคส่วน  

มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 

  1. พฒันาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม พร้อมทั้งสร้างความโปร่งใสและเป็นธรรมในการ 
               บริหารงานบุคคลภายใตร้ะบบคุณธรรม 

                     1.1  ใหส้ถานศึกษาท่ีมีพนัธกิจดา้นการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต มีโครงสร้างของ 
                           หน่วยงาน  อตัราก าลงั  การบริหารงานบุคคล และงบประมาณท่ีเหมาะสม สอดคลอ้งกบั 
                           ภารกิจและความรับผดิชอบ 

1.2 สนบัสนุนใหมี้การตรวจสอบและถ่วงดุลการใชอ้  านาจระหวา่งหน่วยงานสถานศึกษา         
ดว้ยกนัเอง 

  1.3  ใหส้ถานศึกษา ควบคุม ก ากบั ติดตาม ประเมินผล การใชอ้  านาจในการปฏิบติังานดา้น 
                           การป้องกนัและปราบปรามการทุจริต  

  2 . สร้างกลไกความร่วมมือระหวา่งหน่วยงานสถานศึกษากบัภาคเอกชนใหมี้ศกัยภาพในการป้องกนัและ 
                ปราบปรามการทุจริต 

  2.1 วางแนวทางและส่งเสริมบทบาทความร่วมมือระหวา่งหน่วยงานสถานศึกษากบัภาคเอกชน  

                          ในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 

  2.2  ประสานความร่วมมือกบัองคก์รภาคเอกชนเก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 

                            ในสถานศึกษา 



           3. พฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการองคก์ร 

                     3.1 พฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการของสถานศึกษา 

                     3.2 พฒันาปรับปรุงและเผยแพร่หลกัเกณฑใ์นการบริหารงานท่ีโปร่งใสและเป็นธรรม 

           4. ส่งเสริมประสิทธิภาพการด าเนินงานดา้นการจดัระบบการควบคุมภายในและบริหารจดัการความเส่ียง 

                      4.1 ส่งเสริมให้มีการจดัท ารายงานการควบคุมภายในของสถานศึกษา 

                      4.2 ส่งเสริมสนบัสนุนใหทุ้กสถานศึกษามีแผนการตรวจสอบภายในท่ีเป็นระบบและมี 

                           ประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที ่4  :  พฒันาศกัยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นกัเรียน ในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 
                         สถานศึกษา  

วตัถุประสงค์ 

            มุ่งพฒันาสมรรถนะ  และขีดความสามารถใหค้รู บุคลากรทางการศึกษา นกัเรียน  ในการป้องกนั
และปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาใหส้ัมฤทธิผลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เพื่อแกไ้ขสภาพปัญหาการทุจริตให้
เป็นระบบอยา่งต่อเน่ือง  สร้างมาตรฐานทางวชิาชีพใหส้ามารถร่วมมือหรือประสานการปฏิบติักบัองคก์รทุกภาค
ส่วน  

มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 

1. พฒันาสมรรถนะและขีดความสามารถของครู บุคลากรทางการศึกษา นกัเรียน ในการป้องกนัและ 

ปราบปรามการทุจริต 

1.1 ก าหนดใหค้รู บุคลากรทางการศึกษา นกัเรียน ฝึกอบรมหลกัสูตรดา้นการป้องกนัและ 

ปราบปรามการทุจริต ในสถานศึกษา  เพื่อใหมี้ความเช่ียวชาญ 

  1.2  ก าหนดใหมี้หลกัสูตรการศึกษา และหลกัสูตรการฝึกอบรมวชิาชีพดา้นการป้องกนัและ 
                           ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา   

  2. สร้างมาตรฐานทางวชิาชีพดา้นการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

  2.1  ส่งเสริมใหส้ถานศึกษาร่วมกนัสร้างมาตรฐานจรรยาบรรณวชิาชีพ 

  2.2 ก าหนดใหมี้หน่วยงานหลกั เพื่อรับผดิชอบในการติดตามประเมินผล รวมถึงการลงโทษ 

                           ครู บุคลากรทางการศึกษา นกัเรียน 

  3. ส่งเสริมการปฏิบติังานของบุคลากรตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี 

                    3.1  ส่งเสริมและสนบัสนุนใหมี้การฝึกอบรมครู บุคลากรทางการศึกษา นกัเรียน หลกัสูตรการ 

                           บริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี   

     3.2  ส่งเสริมและสนบัสนุนใหมี้การฝึกอบรมหลกัสูตรคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบติั
หนา้ท่ี  
                            และแนวทางปฏิบติัตาม พ.ร.บ. ต่าง ๆ  



   4. ส่งเสริมและสนบัสนุนใหมี้การสร้างองคค์วามรู้เร่ืองการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตใน
สถานศึกษา  

   4.1  จดัใหมี้กิจกรรมการสร้างองคค์วามรู้ในเร่ืองการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต
สถานศึกษา 

                           แก่ ครู บุคลากรทางการศึกษา นกัเรียน 

4.2  ส่งเสริมใหห้น่วยงานภาครัฐมีการแลกเปล่ียนความรู้ และขอ้มูลข่าวสารดา้นการป้องกนัและ 
      ปราบปรามการทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

 

1.  โรงเรียนบา้นค าไฮหวัทุ่งประชาบ ารุง ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความโปร่งใสและเป็นธรรม   
2.  คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นกัเรียน มีจิตส านึกในการเป็นพลเมืองดี ปฏิบติังานตาม 
     ระเบียบวนิยั และมีความซ่ือสัตยสุ์จริต    
3.  คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นกัเรียน  มีความรู้เร่ืองการป้องกนัและปราบปรามการ 
     ทุจริตในสถานศึกษามากยิง่ข้ึน  
4.  โรงเรียนบา้นค าไฮหวัทุ่งประชาบ ารุง  ปฏิบติังานตามหลกัคุณธรรม จริยธรรม และยดึหลกัปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางปฏิบติั   
5.  โรงเรียนบา้นค าไฮหวัทุ่งประชาบ ารุง มีความเขา้ใจและใหค้วามร่วมมือในกิจกรรมการป้องกนัและ

ปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา 
6.  ส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมในสถานศึกษาไดอ้ยา่งมัน่คงและย ัง่ยนืตลอดไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทสรุป 

 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนบ้านค าไฮหัวทุ่งประชาบ ารุง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 จดัท าข้ึนเพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานในดา้นการป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจริตของสถานศึกษา  ปฏิบติังานในดา้นการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตให้บรรลุตามวตัถุประสงค ์  เกิด
ผลสัมฤทธ์ิตามท่ีคาดหวงัไว ้ ท าใหก้ารปฏิบติัราชการตามอ านาจหนา้ท่ีของขา้ราชการเป็นไปในลกัษณะท่ีมีความ
รับผิดชอบ  ท าให้ผูป้กครอง  ขุมขน คณะกรรมการสถานศึกษา มีความเช่ือถือในความมีคุณธรรม  ความมี
จริยธรรม  การปฏิบติัหน้าท่ีโดยการค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน  และการยึดมัน่ใน
หลักธรรมาภิบาล   สามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของคณะครู บุคลากรทางการศึกษา 
นกัเรียน ใหล้ดนอ้ยลงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และบงัเกิดผลอยา่งเป็นรูปธรรมมากยิง่ข้ึน      

 ดงันั้น  ในการด าเนินงานดา้นการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ตอ้งบูรณาการและอาศยั
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และจะตอ้งปฏิบติัอยา่งต่อเน่ืองให้เป็นระบบ   โดยหากมีการบูรณาการความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วนอยา่งจริงจงัและต่อเน่ืองแลว้ ก็จะส่งผลต่อการบรรลุตามผลสัมฤทธ์ิท่ีคาดหวงัไว ้ส่วนราชการและ
สถานศึกษา ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความโปร่งใสและเป็นธรรม  คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นกัเรียน มีความรู้เร่ือง
การป้องกนัและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษามากยิ่งข้ึน  มีจิตส านึกในการเป็นพลเมืองดี ปฏิบติังานตาม
ระเบียบวินยั และมีความซ่ือสัตยสุ์จริต  ทุกภาคส่วนมีความเขา้ใจและให้ความร่วมมือในกิจกรรมการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา   ปฏิบติังานตามหลกัคุณธรรม  จริยธรรม และยึดหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นแนวทางปฏิบติั   รวมถึงส่งผลต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมในระดบัจงัหวดัและระดบัประเทศให้ย ัง่ยืนได ้ 
อีกดว้ย 

  

 

 

 

 
 
 

  


