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โรงเรียนบ้านท่าเกษม อ าเภอเมืองจงัหวดัสระแก้ว 
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเขต 1 



แผนปฏบัิติการป้องกนัการทุจริตโรงเรียนบ้านท่าเกษม 
( ปีงบประมาณ2563 ) 

หลกัการและเหตุผล  
การทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นปัญหาท่ีมีมานานและยิ่งมีกระบวนการท่ีมีความซบัซอ้นมากข้ึน 

 ถือเป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนทั้งในองคก์ารภาครัฐและเอกชนซ่ึงนบัวนัจะทวคีวามรุนแรงข้ึนส่งผลใหเ้กิดวกิฤตศรัทธาต่อ 
สังคมไทยปัจจุบนัมีการตรวจสอบและเผยแพร่ใหส้าธารณชนไดรั้บทราบใหป้ระชาชนใหค้วามสนใจการท างาน  
ของภาครัฐมากยิง่ข้ึน  

การป้องกนัและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเป็นวาระแห่งชาติตามมติคณะรัฐมนตรี  
โดยใชช่ื้อวา่“วาระแห่งชาติดา้นจริยธรรม ธรรมมาภิบาลการป้องกนัการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐ” ต่อมา
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบใหห้น่วยงานภาครัฐน าแนวทางและมาตรการตามยทุธศาสตร์ชาติวา่ดว้ย การป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริตไปใชเ้ป็นกรอบทิศทางการประสานความร่วมมือในการด าเนินการป้องกนั และปราบปรามการ
ทุจริตและแปลงยทุธศาสตร์ไปสู่การปฏิบติัโดยก าหนดเพิ่มเติมไวใ้นแผนปฏิบติัราชการ4ปี และแผนปฏิบติัราชการ
ประจ าปีของส่วนราชการซ่ึงจะก่อใหเ้กิดประโยชน์ในการปฏิบติัและการบูรณาการ ป้องกนัและปราบปรามแกไ้ข
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน่ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล  

ยทุธศาสตร์ชาติวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตนโยบายการบริหารจดัการท่ีดี
มุ่งเนน้ เสริมสร้างมาตรฐานดา้นคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ขา้ราชการและเจา้หนา้ท่ีของรัฐและพฒันาความโปร่งใส
ในการ ปฏิบติังานพร้อมทั้งป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของขา้ราชการและเจา้หนา้ท่ีของ
รัฐน าไปสู่การปฏิบติัใหบ้งัเกิดผลเป็นรูปธรรมและเป็นเคร่ืองมือช้ีน าการพฒันาหน่วยงานจากทุกภาคส่วนใหเ้กิด 
การบูรณาการความร่วมมือกนัอยา่งจริงจงัในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตโดยมีวตัถุประสงคห์ลกั 4 
ประการ คือ  

1) สังคมไทยมีวนิยัคุณธรรมและจริยธรรม  
2) เครือข่ายจากทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต  
3) ระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุมกระจาย และถ่วงดุลอ านาจอยา่งมีประสิทธิภาพ  
4) สังคมรู้เท่าทนัร่วมคิดป้องกนัการทุจริตโดยจะมีการด าเนินการตามยทุธศาสตร์ 4 ประการ 

 ยทุธศาสตร์ท่ี1:  ปลูกจิตสานึกค่านิยม คุณธรรมและจริยธรรมและสร้างวินยัแก่ทุกภาคส่วน  
 ยทุธศาสตร์ท่ี2:  รวมพลงัแผน่ดินป้องกนัและปราบปรามการทุจริต  

 ยทุธศาสตร์ท่ี3:  เสริมสร้างความแขง็แกร่งแก่หน่วยงานต่อตา้นการทุจริต        
 ยทุธศาสตร์ท่ี4:   สร้างบุคลากรมืออาชีพป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การด าเนินการตามยทุธศาสตร์ชาติวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตในส่วนราชการ  
ส านกังานคณะกรรมการการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านกังาน ป.ป.ช.) และ
ส านกังาน คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ(ส านกังาน ป.ป.ท.) ก าหนดใหส่้วน
ราชการ จดัท า แผนปฏิบติัการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตภาครัฐโดยมีแนวทางในการด าเนินงาน
คือหากส่วนราชการได ้จดัท าแผนปฏิบติัราชการ4ปีและมีการก าหนดแผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม/
ตวัช้ีวดัไดแ้ลว้และเห็นวา่สามารถ ตอบสนองยทุธศาสตร์ชาติฯไดก้็ใหน้ าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/
ตวัช้ีวดัดงักล่าวมาบรรจุไวใ้นแผนปฏิบติั ราชการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตหากไม่ตอบสนองต่อ
ยทุธศาสตร์ชาติฯก าหนดข้ึนมาใหม่และน าไปบรรจุ ไวใ้นแผนปฏิบติัราชการ3ปีดว้ยโดยก าหนด
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ตวัช้ีวดัให้เป็นไปตามพนัธกิจและ สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ของโรงเรียน
ดงันั้นเพื่อใหก้ารด าเนินการเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี โรงเรียนบา้นท่าเกษม จึงไดจ้ดัท าแผนป้องกนั
และปราบปรามการทุจริต3ปีเพื่อเป็นกรอบในการดเนินการป้องกนัและ ปราบปรามการทุจริตของ
สถานศึกษาและใหส่้วนราชการ/หน่วยงานใชเ้ป็นแนวทางในการจดัท าแผนปฏิบติัการ การป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริตประจ าปีต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อส่งเสริมใหข้า้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตส านึกในเร่ืองความซ่ือสัตยสุ์จริต 
มีคุณธรรม จริยธรรมในการด าเนินชีวติ และปฏิบติังาน  

2. เพื่อป้องกนัและเฝ้าระวงัมิให้เกิดการทุจริตการปฏิบติัและ/หรือละเวน้การปฏิบติัหนา้ท่ีโดยมิชอบ 
ในการ ปฏิบติัราชการข้ึนภายในหน่วยงานโดยประสานความร่วมมือระหวา่งภาครัฐและเครือข่ายภาคประชาชนใน
การ ติดตามตรวจสอบแจง้ขอ้มูลเบาะแสการประพฤติมิชอบ  

3. เพื่อส่งเสริมใหข้า้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบา้นท่าเกษม มีระบบการท างาน 
 และการตรวจสอบท่ีเขม้แขง็ในการป้องกนัการทุจริต  

4. เสริมสร้างศกัยภาพของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหส้ามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่ง
มี ประสิทธิภาพตามมาตรฐานจรรยาบรรณวชิาชีพ 
 
ข้อมูลประกอบการจัดท าแผนแผนปฏิบัติการป้องกนัการทุจริต  

โรงเรียนบา้นท่าเกษมไดจ้ดัท าแผนป้องกนัและปราบปรามการทุจริตใหส้อดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ชาติ ดว้ย
การป้องกนัการทุจริตท่ีส านกังาน ป.ป.ช. ก าหนดเป็นขอ้มูลประกอบการจดัท าแผน  



 การติดตามผลความก้าวหน้าตามแผนปฏบัิติการการป้องกนัการทุจริต 
 ประจ าปีงบประมาณ  2563 โรงเรียนบ้านท่าเกษม 
 แนวทางการตรวจติดตามผลความกา้วหนา้การปฏิบติังานตามแผนปฏิบติัการป้องกนัการทุจริตภาครัฐ 

ประจ าปีงบประมาณ 2563 ด าเนินการดงัน้ี   

 ติดตามผลความกา้วหนา้งาน/โครงการ และงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2563 โดยก าหนดกิจกรรม 
และแผนผงัการติดตามผลความกา้วหนา้ในหว้งระยะเวลาการในการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบติัการฯดงัน้ี 

      

ที่ กจิกรรม   ระยะเวลา (เดือน)  
 ต.ค.      พ.ย.     ธ.ค. ม.ค.     ก.พ.      ม.ีค.      เม.ย.    พ.ย.      ม.ิย.     ก.ค.      ส.ค.     ก.ย.      

1 จดัประชุมเจา้หนา้ท่ีผูรั้บและการ
จดัท าแผนปฏิบติัการ  

       ประจ าปี2563ทบทวน/วเิคราะห์                
       ความเส่ียงต่างๆ  
2 จดัท าแผนปฏิบติัการฯประจ าปี 

2563 เสนอคณะกรรมการ 
สถานศึกษา ผูอ้  านวยการโรงเรียน 
ใหค้วามเห็นชอบและจดัส่ง 
แผนปฏิบติัการฯใหผู้อ้  านวยการ  
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ประถมศึกษาเขต 1  

3 ส ารวจความคิดเห็นของผูมี้ส่วนได ้
ส่วนเสีย 

4 ด าเนินการตามแผนปฏิบติัการ 
 

5 เสนอสรุปผลการด าเนินงานต่อ  
ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ี 
การศึกษาประถมศึกษาเขต 1 เพื่อ
ขอความเห็นชอบ  

6 จดัท าเอกสารรายงานสรุปผลการ  
ด าเนินการรายงานผูอ้  านวยการ
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา                      
ประถมศึกษาเขต 1รับทราบ ต่อไป 
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โรงเรียนบ้านท่าเกษม อ าเภอเมือง จงัหวดัสระแก้ว  
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเขต 1



ความน า 
 

หลกัการและเหตุผล 
 

ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ก าหนดประเมินผลการปฏิบติัราชการตามค า 
รับรองการปฏิบติัราชการของโรงเรียนบา้นท่าเกษม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ2562 ตวัช้ีวดัท่ี 7 ระดบั ความส าเร็จ
ของการด าเนินการตามมาตรการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตโดยพิจารณาจากผลส าเร็จของการด าเนินการ
ตามแผนปฏิบติัการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา เพื่อขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์ การป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา และการจดัการขอ้ร้องเรียนเร่ืองการทุจริต การปฏิบติัหรือ การปฏิบติัหนา้ท่ีโดย
มิชอบของครู บุคลากรทางการศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ2562 และขอ้กล่าวหาครู บุคลากร ทางการศึกษาท่ีไม่ได้
ปฏิบติัหนา้ท่ีราชการดว้ยความรับผดิชอบต่อประชาชน ไม่มีคุณธรรม ไม่มีจริยธรรม ไม่ ค านึงถึงประโยชน์
ส่วนรวมเป็นท่ีตั้ง และไม่มีธรรมาภิบาล ตามท่ีมีกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการท่ีเก่ียวขอ้งไดก้ าหนด
ไวใ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 การตรวจสอบและน าเร่ืองร้องเรียนเขา้สู่กระบวนการสอบสวน ขอ้เทจ็จริง  
  การแจง้ตกัเตือน ด าเนินคดี หรืออ่ืนๆ ตามระเบียบ ขอ้กฎหมายก าหนดไวใ้นปีงบประมาณ2562 
 

ในการจดัท าแผนปฏิบติัการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนบา้นท่าเกษม ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 นั้น โรงเรียนโรงเรียนบา้นท่าเกษม ไดท้  าการ ศึกษาและวเิคราะห์ขอ้มูลจากแผนปฏิบติัการป้องกนั 
และปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา และผลการด าเนินการตามแผนปฏิบติัการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต
สถานศึกษา ประจ าประมาณปีงบ พ.ศ. 2562 โดยก าหนดใหส้ถานศึกษาตอ้งจดัท าแผนปฏิบติัการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานของตนเพือ่สนบัสนุนและสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์วา่ดว้ยการปราบปรามทุจริต
สถานศึกษา 4 ยทุธศาสตร์ ดงัน้ี  

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

การทุจริตสถานศึกษา 
 
วสัิยทัศน์ 
 

สร้างโอกาสทางการศึกษา มุ่งมัน่พฒันาจดัการศึกษาใหไ้ดต้ามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ ภายใต ้
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
พนัธกจิ 

1. ประสานความร่วมมือกบัองคก์รต่างๆ เพื่อการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานอยา่งทัว่ถึง 
2. เสริมสร้างความเขม้แขง็ของสถานศึกษา และพฒันากระบวนการเรียนรู้ใหผู้เ้รียนมีประสิทธิภาพ 
3. พฒันาขีดความสามารถของผูเ้รียนให้เตม็ตามศกัยภาพและมุ่งสู่มาตรฐานการศึกษา 
4. ยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทุกรายวชิาสู่มาตรฐานสากล  
5. พฒันาการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ปลูกฝังคุณธรรม ทกัษะการคิดวิเคราะห์ ทกัษะ 

การแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง ทกัษะการด ารงชีวติ รักความเป็นไทย และทอ้งถ่ินของตนเอง  
6. น าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการรจดัการเรียนการสอนและบริการชุมชน 

 
 
 



วตัถุประสงค์ 
มีการบริหารการจดัการอยา่งเป็นระบบ ครูมีจรรยาบรรณ และมีคุณภาพตามเกณฑม์าตรฐานวชิาชีพ ผูเ้รียน

เกิดทกัษะการเรียนรู้ดว้ยตนเองอยา่งมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยูใ่น ระดบัดี 
สืบสานศิลปวฒันธรรมไทยและอนุรักษท์รัพยากรส่ิงแวดลอ้ม สามารถด ารงตนอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข 
 
ยุทธศาสตร์และมาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 
ยุทธศาสตร์ที1่: เสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยม ใหส้ถานศึกษาบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล 
วตัถุประสงค์ 
 

มุ่งส่งเสริมเสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยมใหแ้ก่สถานศึกษาบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลโดยมี 
ทศันคติ วสิัยทศัน์ ในการร่วมกนัแกไ้ขและรับผดิชอบต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบสถานศึกษา รวมทั้ง
เผยแพร่ ประชาสัมพนัธ์ ใหทุ้กภาคส่วนมีวนิยั เคารพกฎหมาย กฎและระเบียบ ท่ีจะเป็นกลไกในการแกไ้ขปัญหา 
การพฒันา ตลอดจนเป็นการวางรากฐานในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน  

1. ส่งเสริมการปฏิบติังานและการด าเนินชีวติตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
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 นกัเรียนมีความรู้ขา้ใจรวมทั้งมีการฝึกอบรมความ 
 เพื่อใหป้ฏิบติังานตามหลกัธรรมาภิบาล  
2.2 ส่งเสริมใหค้รู บุคลากรทางการศึกษา นกัเรียน ไดป้ระพฤติปฏิบติัตนตามมาตรฐานทาง 

คุณธรรมและจริยธรรม  
2.3 ควบคุม ก ากบั ดูแลการปฏิบติังาน การประพฤติปฏิบติัตนของครู บุคลากรทางการศึกษา

นกัเรียนให้เป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม  
3. ก าหนดใหมี้หลกัสูตรทางการศึกษาเพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 

สถานศึกษา  
3.1 จดัใหมี้หลกัสูตรทางการศึกษา/หลกัสูตรการฝึกอบรม ดา้นการป้องกนัและปราบปราม 

การทุจริตสถานศึกษา  
3.2  ก าหนดใหห้ลกัสูตรดา้นการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา เป็นหลกัสูตร  

บงัคบัท่ีใชฝึ้กอบรมครู บุคลากรทางการศึกษา นกัเรียน ทุกระดบั  
3.2 ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ทางวชิาการ ตลอดจนขอ้มูลข่าวสารดา้นการป้องกนัและปราบปราม  

การทุจริตสถานศึกษา  
4. ส่งเสริมค่านิยมการยกยอ่งและเชิดชูความดี ความซ่ือสัตยสุ์จริต และการต่อตา้นการทุจริต  

4.1 ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจใหค้รู บุคลากรทางการศึกษา นกัเรียน ปฏิบติัหนา้ท่ีราชการ  
ความซ่ือสัตย ์สุจริต เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 

 

4.2 รณรงค ์เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ใหส้ังคมมีค่านิยม ยกยอ่ง เชิดชู และเห็นคุณค่าของ 
การประพฤติปฏิบติัตนตามหลกัคุณธรรมและจริยธรรม 



4.3 ส่งเสริม เชิดชู หน่วยงานหรือบุคคลท่ีมีผลงานดีเด่นดา้นการป้องกนัและปราบปราม 
การทุจริตสถานศึกษา 
4.4 ส่งเสริม สนบัสนุนใหทุ้กภาคส่วนร่วมกนัสร้างค่านิยมในการป้องกนัและปราบปราม 
การทุจริตสถานศึกษา 

 
ยุทธศาสตร์ที2่: บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
วตัถุประสงค์ 

มุ่งประสานความร่วมมือระหวา่งหน่วยงานสถานศึกษากบัทุกภาคส่วนในการป้องกนัและปราบปราม 
 การทุจริตสถานศึกษา ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของผูป้กครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาในการ
ติดตาม ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติ มิชอบในสถานศึกษา เสริมสร้างและพฒันาเครือข่ายผูป้กครอง 
คณะกรรมการสถานศึกษาใหเ้ป็นกลไกในการตรวจสอบถ่วงดุล รวมถึงการสร้างหลกัประกนัความปลอดภยัใน 
การแจง้ขอ้มูลหรือเบาะแสในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 
 
มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 
 

1.บูรณาการหน่วยงานสถานศึกษากบัองคก์รทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความตระหนกัและปลูกจิตส านึกเป็น
พลเมืองดี 

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  
3.3 พฒันาประสิทธิภาพการติดตามประเมินผลการด าเนินการตามกลยทุธ์จุดเนน้ เพื่อพฒันา 
คุณภาพทางการศึกษา 

 
 
ยุทธศาสตร์ที3่ : เสริมสร้างความเขม้แขง็ในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
 
วตัถุประสงค์ 
 

มุ่งพฒันาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใชอ้  านาจใหเ้หมาะสมชดัเจน 
และมีประสิทธิภาพ สร้างกลไกความร่วมมือระหวา่งหน่วยงานสถานศึกษากบัภาคเอกชนใหมี้ศกัยภาพในการป้องกนั 
และปราบปรามการทุจริต ส่งเสริมความร่วมมือดา้นการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตกบัหน่วยงานทุกภาคส่วน 

  
มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 
 

1. พฒันาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม พร้อมทั้งสร้างความโปร่งใสและเป็นธรรมใน
การบริหารงานบุคคลภายใตร้ะบบคุณธรรม  

1.1ใหส้ถานศึกษาท่ีมีพนัธกิจดา้นการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต มีโครงสร้างของ 
หน่วยงาน อตัราก าลงั การบริหารงานบุคคล และงบประมาณท่ีเหมาะสม สอดคลอ้ง
กบัภารกิจและความรับผิดชอบ  

1.2 สนบัสนุนใหมี้การตรวจสอบและถ่วงดุลการใชอ้  านาจระหวา่งหน่วยงานสถานศึกษา 
ดว้ยกนัเอง  

1.3 ใหส้ถานศึกษา ควบคุม ก ากบั ติดตาม ประเมินผล การใชอ้  านาจในการปฏิบติังานดา้น  
การป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 

 
2 . สร้างกลไกความร่วมมือระหวา่งหน่วยงานสถานศึกษากบัภาคเอกชนใหมี้ศกัยภาพในการป้องกนัและ 

ปราบปรามการทุจริต  
2.1 วางแนวทางและส่งเสริมบทบาทความร่วมมือระหวา่งหน่วยงานสถานศึกษากบั

ภาคเอกชน ในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต  
2.2 ประสานความร่วมมือกบัองคก์รภาคเอกชนเก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 

ในสถานศึกษา  
3. พฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการองคก์ร 

3.1 พฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการของสถานศึกษา 
3.2 พฒันาปรับปรุงและเผยแพร่หลกัเกณฑใ์นการบริหารงานท่ีโปร่งใสและเป็นธรรม 

 
4. ส่งเสริมประสิทธิภาพการด าเนินงานดา้นการจดัระบบการควบคุมภายในและบริหารจดัการความเส่ียง 

 4.1 ส่งเสริมใหมี้การจดัท ารายงานการควบคุมภายในของสถานศึกษา  
4.2 ส่งเสริมสนบัสนุนใหทุ้กสถานศึกษามีแผนการตรวจสอบภายในท่ีเป็นระบบและมี 

ประสิทธิภาพ 



ยุทธศาสตร์ที4่: พฒันาศกัยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นกัเรียน ในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 
สถานศึกษา 

วตัถุประสงค์ 
 

มุ่งพฒันาสมรรถนะ และขีดความสามารถใหค้รู บุคลากรทางการศึกษา นกัเรียน ในการป้องกนั 
และปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาใหส้ัมฤทธ์ิผลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เพื่อแกไ้ขสภาพปัญหาการทุจริตใหเ้ป็น
ระบบอยา่งต่อเน่ือง สร้างมาตรฐานทางวชิาชีพใหส้ามารถร่วมมือประสานการปฏิบติักบัองคก์รทุกภาคส่วน  
มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน  

1. พฒันาสมรรถนะและขีดความสามารถของครู บุคลากรทางการศึกษา นกัเรียน ในการป้องกนั 
 และปราบปรามการทุจริต  

 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 หลกัสูตร 
การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี  
3.2ส่งเสริมและสนบัสนุนใหมี้การฝึกอบรมหลกัสูตรคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบติัหนา้ท่ี 

และแนวทางปฏิบติัตาม พ.ร.บ. ต่าง ๆ 
 

4. ส่งเสริมและสนบัสนุนใหมี้การสร้างองคค์วามรู้เร่ืองการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา  
4.1 จดัใหมี้กิจกรรมการสร้างองคค์วามรู้ในเร่ืองการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  

แก่ ครู บุคลากรทางการศึกษา นกัเรียน 
 

4.2 ส่งเสริมใหห้น่วยงานภาครัฐมีการแลกเปล่ียนความรู้ และขอ้มูลข่าวสารดา้นการป้องกนัและ 
ปราบปรามการทุจริต 

 
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 

1. โรงเรียนบา้นท่าเกษม ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความโปร่งใสและเป็นธรรม  
2. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นกัเรียน มีจิตส านึกในการเป็นพลเมืองดี ปฏิบติังานตาม ระเบียบ

วนิยั และมีความซ่ือสัตยสุ์จริต  
3. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นกัเรียน มีความรู้เร่ืองการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต

ในสถานศึกษามากยิง่ข้ึน  
4. โรงเรียนบา้นท่าเกษมปฏิบติังานตามหลกัคุณธรรมจริยธรรม และยดึหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

 เป็นแนวทางปฏิบติั 



5. โรงเรียนบา้นท่าเกษมมีความเขา้ใจและใหค้วามร่วมมือในกิจกรรมการป้องกนัและปราบปรามการ 
ทุจริตในสถานศึกษา  

6. ส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมในสถานศึกษาไดอ้ยา่งมัน่คงและย ัง่ยนืตลอดไป 
 
บทสรุป 

แผนปฏิบติัการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนบา้นท่าเกษมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
จดัท าข้ึนเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินงานในดา้นการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตของสถานศึกษา 
ปฏิบติังานในดา้นการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตใหบ้รรลุตามวตัถุประสงค ์เกิดผลสัมฤทธ์ิ ตามท่ีคาดหวงัไว ้
ท าใหก้ารปฏิบติัราชการตามอ านาจหนา้ท่ีของขา้ราชการเป็นไปในลกัษณะท่ีมีความรับผดิชอบ ท าใหผู้ป้กครอง
ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา มีความเช่ือถือในความมีคุณธรรมมีจริยธรรม การปฏิบติั หนา้ท่ีโดยการค านึงถึง
ประโยชน์ส่วนรวมมากกวา่ประโยชน์ส่วนตนและการยดึมัน่ในหลกัธรรมาภิบาลแกไ้ขปัญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นกัเรียน ใหล้ดนอ้ยลงไดอ้ยา่ง ประสิทธิภาพ และบงัเกิดผลอยา่ง
เป็นรูปธรรมมากยิง่ข้ึน  

ดงันั้น ในการด าเนินงานดา้นการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ตอ้งบูรณาการและ ความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วน และจะตอ้งปฏิบติัอยา่งต่อเน่ืองใหเ้ป็นระบบ โดยหากมีการบูรณาการความร่วมมือ จากทุก
ภาคส่วนอยา่งจริงจงัและต่อเน่ืองแลว้ ก็จะส่งผลต่อการบรรลุตามผลสัมฤทธ์ิท่ีคาดหวงัไว ้ส่วนราชการและ 
สถานศึกษา ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความโปร่งใสและเป็นธรรม คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นกัเรียน มีความร่วมมือ 
การป้องกนัและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษามากยิง่ข้ึน มีจิตส านึกในการเป็นพลเมืองดี ปฏิบติัระเบียบวนิยั
และมีความซ่ือสัตยสุ์จริต ทุกภาคส่วนมีความเขา้ใจและใหค้วามร่วมมือในกิจกรรมการป้องกนัและ ปราบปราม 
การทุจริตสถานศึกษา ปฏิบติังานตามหลกัคุณธรรมจริยธรรม และยดึหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทาง
ปฏิบติั รวมถึงส่งผลต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมในระดบัจงัหวดัและระดบัประเทศใหย้ ัง่ยนืได ้อีกดว้ย 
 


