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โรงเรยีนบ านทา่เกษม อาเภอเมอืงจงหวดสระแก ว 
ส̊าน้กังานเขตพ้นืทการศ้  กษาประถมศ้  กษา
เขต 1 



แผนปฏบ ้ตั้กิาร
ป้  องกน 

การทจุรติโรงเรยีนบ านทา่เกษม 

 

หลก 
 

การและเหตผุล 
( ปี งบประมาณ2565 ) 

การทจุรติและประพฤตมิชิอบเป็ นปัญหาทีม่มีานานและยิง่มกีระบวนการทีม่คีวามซบซอนมากขึน้ 
ถื อเปื  ็นปืัญหาทื ื เีกืดิขื  ื นึทื  งื  ัในองคการภาครฐื  ัและเอกชนซื ืงึนบวนจะทวความรนื  ุ แรง
ขื ึื  นสื งผลใหเื   กืดิวกฤตศรทื  ั ธาตอื   
สงัคมไทยปัจจุบนมกีารตรวจสอบและเผยแพรใื  หสาธารณชนไดร   ืบัทราบใหประชาชนใหความสนใจการทา˚ งาน 
ของภาครัฐมากยงิ ่ข  นึ 

การ
ปื  องกน 

 

และปราบปรามการทจุรติในภาครัฐเป็ นวาระแห งชาตติามมตคิณะรัฐมนตรี 

โดยใชช ื ื  อวาื   “วาระแหื งชาตืดิาื   นจรื ยิธรรม ธรรม
มาภืบิาลการปื  องกน 

การทจุรติประพฤตมิชิอบในภาครัฐ” ต อมา 

คณะรืฐัมนตรื ีมืมีตื ิ
เหื็นชอบใหห 

นื วยงานภาครืฐันา̊  แนวทางและมาตรการ
ตามยท 

ธศาสตรช์าตวิาื  
ดว 

ย การ
ปื  องกน 

และ 

ปราบปรามการทจุรติไปใชเื   ป็ นกรอบทศิทางการประสานความร วมม อในการดา˚ เนนิการป องกน และปราบปรามการ 
ทืจุรื ติและ
แปลงยท 

ธศาสตรไ์ปสู การปฏบิต ืโิดยกา˚ หนดเพ ิมเตมิไวใื   
นแผนปฏบิต 

ืริาชการ4ปี และ
แผนปฏบิต 

ืริาชการ 

ประจา˚ ปี ของส วนราชการซ งึจะก อใหเื   กดิประโยชนใื ์
นการปฏบิต 

ืแิละการบืรูณาการ 
ปื  องกน 

และปราบปรามแกไข 

ปืัญหาการทืจุรื ติคอรืร์ืปัชนตอบสนองนโยบายของรฐบื  ั าล 
ยทธศาสตรืช์าตืวิาื   ดวยการปื  องกนและปราบปรามการทืจุรตนื ิ
 โยบายการ
บรื หิารจด 

การทีด่ ี

มืุ
ื ง
เนน 

เสรมิสร  างมาตรฐานดาื   นคุณธรรมจรยิธรรม
ให 

กื ขาื   ราชการและเจาื   หนาื   ทื ื ี
ของรืฐัและพฒ 

นาความโปร งใส 

ในการ ปฏืบิตืงิาน
พรื  อมทื  งื  ัปื  องกน 

และปราบปรามการทจุรติและประพฤตมิชิอบของขาื   ราชการและเจาื   หนาื   ทีข่อง 

รืฐันา̊  ไปสืูื  การปฏืบิตืใิหบงื  ัเกืดิผลเปื  ็นรปื  ู ธรรมและเปื  ็นเครื  ื  องมื อชื  ื นีา̊  การพฒนา
หนื วยงานจากทืกุภาคสื วนใหเื   กืดิ 
การบืรูณาการความ
รื วมมื อกน ประการ ค อ 

อยาื   งจรื งิจงื  ัใน
การปื  องกน 

และปราบปรามการทจุรติโดยมวีตถปุระสงคหลก 4 

1) สงัคมไทยมวีนยคุณธรรมและจรยธ ิ รรม 

2) เครื  อขื ายจากทืกุภาคสื วนมืสีื วนรื วมในการปื  องกนและปราบปรามการทืจุรตื  ิ

3) ระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุมกระจาย และถ วงดลุอา˚ นาจอยาื  งมปีระสทิธภิาพ 

4) สืงัคม

รื ูื  เทื าทน 
รื วมคืดิ
ปื  องกน 

การทจุรติโดยจะมกีารดา˚ เนนิการตามยทธศาสตร์ 4 ประการ 

ยทธศาสตรท์ี1่: ปลกูจติสานกึค านยิม คณุธรรมและจรยิธรรมและสร  างวนิยแก ทกุภาคส วน 

ยทธศาสตรืท์ืีื  2: รวม

พลงื  ัแผน 
ดืนิ
ปื  องกน 

และปราบปรามการทุจรติ 



ยทธศาสตรท์ี3่: เสรมิสร  างความแขง็ แกร งแก หน วยงานต อตาื   นการทจุรติ 

ยทธศาสตรืท์ืีื  4:  สรื  างบืคุลากรมื ออาชืพีปื  องกนและ

ปราบปรามการทืจุรตื  ิ



การดา̊  เนื นิการ
ตามยท 

ธศาสตรช์าตวิาื  
ดว 

ยกา
รปื  องกน 

และปราบปรามการทจุรติในส วนราชการ 

สา̊  
นก 

งานคณะกรรมการการ
ปื  องกน 

และปราบปรามการทจุรติแห งชาต ิ (สา˚ นกงาน ป.ป.ช.) และ 

สา̊  
นก 

งาน คณะกรรมการ
ปื  องกน 

และปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ(สา˚ นกงาน ป.ป.ท.) กา˚ หนด
ใหส 

ื วน 

ราชการ จดทา แผนปฏบิ
ต 

ืกิาร
ปื  องกน 

และปราบปรามการทจุรติภาครัฐโดยมแีนวทางในการดา˚ เนนิงาน 

ค อหากส วนราชการได   จดทา˚ แผนปฏบิตริาชการ4ปี และมกีารกา˚ หนดแผนงาน/โครงการ/ กจิกรรม/ 
ตวชื  ื วีดไดแลวและเหนวื  ็ าื   
สามารถ ตอบสนองยท 

ธศาสตรช์าตฯิไดก็ใหนา˚ แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม/ 

ตวช  วีดดงั กล าวมาบรรจไื ุวใื   นแผนปฏบิต ิราชการป องกนและปราบปรามการทจุรติหากไม ตอบสนองต อ 
ยทธศาสตรช์าตฯิกา˚ หนดข  นึมาใหม และนา˚ ไปบรรจุ ไวในแผนปฏบิตริาชการ3ปี ดวยโดยกา˚ หนด 
แผนงาน/โครงการ/กืจิกรรม/ตวชื  ื วีดใหื  เปื  ็นไปตามพนธกืจิและ สอดคลองกบยทธศาสตรขื  ์ องโรงเรยนื  ี
ดงื  ันื  นเพื ื  อใหการดา̊  เนืนิการเปื  ็นไปตามมตคื  ิณะรฐมนื  ั ตรื  ีโรงเรยนื  ี บาื   นทื า
เกษม จงไดื  ึ จดทา̊  แผนปื  องกน 
และปราบปรามการทืจุรื ติ3ปื  ีเพื ื  อเปื  ็นกรอบในการดเนืนิการปื  องกนและ ปราบปรามการทืจุรตขื  ิอง 
สถานศืกึษา
และใหส 

ื วนราชการ/หน วยงานใชเื   ป็ นแนวทางในการจดทา˚ 
แผนปฏบิต 

ืกิาร การ
ปื  องกน 

และ 

ปราบปรามการทุจรติประจา˚ ปี ต อไป 
 

วตถปุระสงค ์
1. เพ  อส งเสรมิ

ใหข 

 
าื   ราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา มจีติสา˚ นืกึในเรื  ื  อง
ความซื ื  อสืตัยส 

 
ืจุรติ 

มคีุณธรรม จรยิธรรมในการดา˚ เนนิชวีติ และปฏบิตงิาน 

2. เพื ื  อ

ปื  องกน 
และเฝ าระวงั มใิหเื   กดิการทจุรติ
การปฏบิต 

ืแิละ/หร อละเวน

การปฏบิต 
ืหินาทีโ่ดยมชิอบ 

ในการ ปฏบิตริาชการขึน้ภายในหนว  ยงานโดยประสานความรว  มม อระหวาื  งภาครฐั และเครอข   ายภาคประชาชน
ใน 
การ ตดิตามตรวจสอบแจงขอ 

3. เพ อ่ส งเสรมิใหข   

มลูเบาะแสการประพฤตมิชิอบ 

าื   ราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา โรงเรยีนบาื   นท าเกษม มรีะบบการทา˚ งาน 

และการตรวจสอบทีเ่ขม แขง ในการ
ปื  องกน 

การทุจรติ 

4. เสรื มิสรื  างศกยภาพของขาื   ราชการครื ูและบืคุลากร

ทางการศืกึษาใหส ม ีประสทิธภิาพตามมาตรฐานจรรยาบรรณวชาชพี 

ามา
รถปฏบิต 

ืงิาน
ไดอ 

ยาื   ง 

 

ข้  อม้ ลประกอบการจ้ดัทา̊ แผนแผนปฏ้บิ้ตั้กิารป้  องกนการทจ้  ุรต้  ิ
โรงเรยีนบาื   นท าเกษมได
จด 

ทา˚ แผน
ปื  องกน 

และปราบปรามการ
ทืจุรื ติใหส 

อดคลอ งกบยท ธศาสตรช์าต ิดวย 

การ
ปื  องกน 

การทุจรติทีส่า˚ 
นก 

งาน ป.ป.ช. กา˚ หนดเป็ 
นขอ 

มลูประกอบการจด ทา˚ แผน 



 

1 จดประชมุเจาหนาทีผ่รู   ืบัและ
การ จดทาแผนปฏบิตั ืกิาร 
ประจาปี 2563ทบทวน/วเคราะห ์
ความเสีย่งต างๆ 

2 จดทาแผนปฏบิตั ืกิารฯประจา  ̊
ปี 2563 เสนอคณะกรรมการ 
สถานศกึษา ผอู   า  ̊นวยการ
โรงเรยีน ใหค   วามเห็นชอบและจดั 
ส ง แผนปฏบิตั ืกิารฯใหผ   อู   
า̊  นวยการ สา˚ นกั งานเขตพ   นที่
การศกึษา ประถมศกึษาเขต 1 

3 สา̊  รวจความคืดิเหื็น
ของผมื ูื   ืสี วนได   ส วนเสยี 

4 ดาเนนิการตามแผนปฏบิตั ืกิาร 

 
5 เสนอสรุปผลการดา˚ เนนิงาน

ต อ  ผอู   า̊  นวยการสา  ̊นกั งาน
เขตพ   นที ่การศกึษา
ประถมศกึษาเขต 1 เพ อ่ ขอความ
เห็นชอบ 

6 จดทาเอกสารรายงานสรุปผลการ 
ดาเนนิการรายงานผอู   านวยการ 
สา˚ นกั งานเขตพ   นทีก่ารศกึษา 
ประถมศกึษาเขต 1รับทราบ ต อไป 

การต้ดิตามผลความก้  าวหน้  าตามแผนปฏบ้  ิ้ตั้กิารการ
ป้  องกน้  ั การท้จุร้ติ 

 ประจ˚าปี งบประมาณ 2563 โรงเรยีนบ านทา่เกษม 
แนวทางการตรวจตืดิตามผลความกาื   วหนาื   การปฏืบิตื  ัืงิานตามแผนปฏืบิตื  ัืกิารปื  องกนื  ั
การทืจุรื ติภาครืฐั 

ประจาปี งบประมาณ 2563 ดา  ̊เนนิการดงั น   ี  

ตดิตามผลความกาื   วหนาื   งาน/โครงการ และงบประมาณประจา˚ ปี งบประมาณ 2563 โดยกา˚ หนดกจิกรรม 
และแผนผงั การตดิตามผลความกาื   วหนาื   ในหว   งระยะเวลาการในการดา˚ เนนิโครงการตามแผนปฏบิตั ืกิารฯดงั น   ี

ที ่ กจ ิ
กรรม 

  ระยะเวลา (เดอืน)  
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ย. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
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เขต 1 



ความน ˚า 
 

หลก การและเหตุผล 

สานกงานคณะกรรมการพฒ 

 
นาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กา˚ หนดประเมนิผลการปฏบิต 

 
ืริาชการตามคา 

รับรองการปฏบิตริาชการของโรงเรย ีนบาื   นท าเกษม ประจา˚ ปี งบประมาณ พ.ศ2562 ตวช  วีดท  ี7 ระดบ ความสาเรจ็ 
ของการดา̊  เนืนิการตามมาตรการปื  องกนและปราบปรามการทืจุรตื  ิ โดยพจิารณาจากผลสาเรจขื  ็ องการดา̊  
เนนกาื  ิ ร 
ตาม
แผนปฏบิต 

ืกิาร
ปื  องกน 

และปราบปรามการทืจุรื ติ
สถานศืกึษา เพื ื  อขบ 

เคลื ื  
อนยท 

ธศาสตรื ์การ
ปื  องกน 

และ 

ปราบปรามการทจุรติสถานศกึษา และการจดการขอ ร  องเรยีนเร อ่งการทจุรติ การปฏบิต ืหิร อ 
การปฏบิต 

ืหินาทีโ่ดย 

มชิอบของครู บคุลากรทางการศกึษาในปี งบประมาณ พ.ศ2562 และขอกล าวหาครู บคุลากร ทางการศกึษาทีไ่ม ได 
ปฏบิ
ต 

ืหินาทีร่าชการ
ดว 

ยความรับ
ผด 

ชอบต อประชาชน ไม มคีณุธรรม ไม มจีรยิธรรม ไม  คา˚ นงึถงึประโยชน์ 

ส วนรวมเป็ นท ตี  ง และไม มธีรรมาภบิาล ตามทีม่กีฎหมาย ระเบยีบ แบบแผนของทางราชการท เีก ยีวของไดก า  ̊หนด 
ไวในปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 การตรวจสอบและนา˚ เร อ่งร  องเรยีนเขาื   สู กระบวนการสอบสวน ขอเทจจรง ิ
การแจงตก เต อน ดา˚ เนนิคด ีหร ออ น่ๆ ตาม

ระเบยีบ ขอ 
กฎหมายกา˚ หนดไวใื   นปี งบประมาณ2562 

ในการจด ทา˚ 
แผนปฏบิต 

ืกิาร
ปื  องกน 

และปราบปรามการทจุรติโรงเรยีนบาื   นท าเกษม ประจา˚ ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 นื  น โรงเรยื  ีนโรงเรยนื  ี บาื   นทื าเกษม ไดทา̊  การ 
ศืกึษาและวเคราะหขื  ์อ 

มืลูจากแผนปฏืบิตืกิารปื  องกน 

และปราบปรามการทจุรติสถานศกึษา และผลการดา˚ เนนิการตาม
แผนปฏบิต 

ืกิารปื  องกนและปราบปรามการทืจุรตื  ิ

สถานศกึษา ประจา˚ ประมาณปี งบ พ.ศ. 2562 โดยกา˚ หนด
ใหส 

ถานศกึษา
ตอ 

งจด ทา˚ 
แผนปฏบิต 

ืกิาร
ปื  องกน 

และ 

ปราบปรามการทจุรติในหน วยงานของตนเพ อ่สนบสนุนและสอดคลอ งกบยท ธศาสตรว์าื  
ดว 

ยการปราบปรามทจุรติ 

สถานศกึษา 4 ยทธศาสตร ์ดงั น   
 

 

 
 

 

 

การทจุรติสถานศกึษา 

วสยัทศัน ์

สรื  างโอกาสทางการศืกึษา 
มืุื  งมนพฒ ปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีง 

นาจด การศกึษาให
ไดต 

ามมาตรฐานการศกึษาแห งชาต ิภายใต   

 

พนธกจ  
1. ประสานความ

รื 
วม

มื อกบ  
องคก 

 
รต างๆ เพ  อการ

จด 

ยทธศาสตรท์ี ่ 1 เสรื มิสรื  างจืติสา̊  นืกึ คื านืยิม ใหสื   ถานศืกึษาบรื หิารงานตามหลก
ธรรมาภืบิาล 

ยทธศาสตรท์ี ่ 2 บืรูณาการหนื วยงานทืกุภาคสื วน ในการปื  องกนื  ั และปราบปรามการ
ทืจุรื ติสถานศืกึษา 

ยทธศาสตรท์ี ่ 3 เสรื มิสรื  างความเขมื   แขงื  ็ในการปื  องกนื  ั และปราบปรามการทืจุรื ติ
สถานศืกึษา 

ยทธศาสตรท์ี ่ 4 พฒื  ั นาศกื  ัยภาพครื  ูบืคุลากรทางการศืกึษา นกื  ั เรื ียน ในการปื  องกนื  ั
และปราบปราม 

 



 
การศืกึษ

าขื  น 

 
พ   นฐานอยาื  งทว 

 
ถงึ 

2. เสรมิสร  างความเขมแขงของสถานศกึษา และพฒนากระบวนการเรยีนรู  ใหผเืูื   รยนมี ี ประสทิธภิาพ 

3. พฒ นาขืดีความสามารถของผืเูื   
รื ียนใหเื   ตม 

ตามศก ยภาพและมุ งสู มาตรฐานการศกึษา 

4. ยกระดบผลสืัมฤทธื ์ืทิางการเรื ียนทืกุรายวชาสื ื ูมาตรฐานสากล 

5. พฒนาการจดกระบวนการเรยีนรู  ทีห่ลากหลาย ปลูกฝังคุณธรรม ทกษะการคดิวเิคราะห ์ทกษะ 
การแสวงหาความรู  ดวยตนเอง ทกษะการดา˚ รง
ชวีต 

รักความเป็ นไทย และ
ทอ 

งถิน่ของตนเอง 

6. นา̊  

หลก 
ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงมาบูรณาการร
จด 

การเรยีนการสอนและบรกิารชมุชน 



วตถปุระสงค ์
มกีารบรหิารการ
จด 

 
การอยาื   งเปื  ็นระบบ ครื ูมืจีรรยาบรรณ และมืี
คืณุภาพตามเกณฑม 

 
าตรฐานวช 

 
าชพี ผเืูื   รยีน 

เกดิ
ทก 

ษะการเรยีนรู  
ดว 

ยตนเองอยาื  งมปีระสทิธภิาพ มคีุณธรรม จรยิธรรม มผีลสัมฤทธ์ทิางการเรยีนอยใืูื   น ระดบด ี

สื บสาน
ศืลิปวฒ 

นธรรมไทยและอนืุ
รืกัษท 

รัพยากรสิง่
แวดลอ 

ม สามารถดา  ̊รงตน
อยใืูื   นส 

คมไดอ ยาื  งมคีวามสขุ 

 

ย้ทุธศาสตร้ แ์ละมาตรการ/แนวทางดา̊  

เน้นิงาน ยุทธศาสตรท์ี1่: เสรมิสร  างจติสา˚ 

นกึ ค านยิม ใหส 

 

ถานศกึษาบรหิารงานตามหลกธรรมาภบิาล 

วตถปุระสงค ์

มุ งส งเสรมิเสรมิสร  างจติสา˚ นกึและ
ค านยิมใหแ 

 
ก สถานศกึษาบรหิารงานตามหลก 

 
ธรรมาภบิาลโดยม ี

ทศนคตื ิวสืยัทศน์ ใน
การรวื   มกน 

แกไขและรบื  ั
ผด 

ชอบต อปัญหาการทจุรติและประพฤตมิชิอบสถานศกึษา รวมท  ง 

เผยแพรื  ประ
ชาสืมัพน 

ธื ์
ใหท 

ืกุภาคส วนมี
วนย 

เคารพกฎหมาย กฎและระเบยีบ ทีจ่ะเป็ นกลไกในการแกไขปัญหา 

การพฒ นา ตลอดจนเปื  ็นการวางรากฐานในการ
ปื  องกน 

และปราบปรามการทจุรติในภาครัฐไดอ ยาื  งมปีระสทิธภิาพ 

มาตรการ/แนวทางดา̊  เน้นิงาน 

1. ส งเสรมิการปฏบิตั 

 
ืงิานและการดา˚ 
เนนิชวีต 

 
ตามหลก 

 
ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

1.1 เสรมิสร  างความรู  ความเขาื   ใจแก ครู บคุลากรทางการศกึษา 
นก 

เรื ียน 
ใหป 

ฏบิ
ต 

ืงิานและดา˚ เนนิ 

ชวีต ตามหลก ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
1.2 ประยก ตการนา˚ 

หลก 
ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงมาใชใื   หเื   กดิมรรคผลในทางปฏบิต 

1.3 จด ใหมืหีลกสืูตรการเรยื  ีนรหื  ื  ู รอกื  
 ารฝื  ึกอบรม
เกื ื ยีวกบ 

การใชห ลกปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

แก ครู บคุลากรทางการศกึษา นกเรย ีน 

2. ส งเสรมิ

ใหค 
รู บคุลากรทางการศกึษา นก เรยีน ไดเื   รยีนรู  

และปฏบิต 
ืงิานตามหนาทีด่วยหลก 

ธรรมาภบิาล 
2.1 ส งเสรมิใหครู บคุลากรทางการศกึษา นก 

 
เรยีนมคีวามรู  ขาื   ใจรวมท  งั มกีารฝึ กอบรมความ 

เพ อ่ใหปฏบิตงิานตามหลกธรรมาภบิาล 
2.2 ส งเสรมิ
ใหค 

รู บคุลากรทางการศกึษา นก เรื ียน 
ไดป 

ระพฤติ
ปฏบิต 

ืตินตามมาตรฐานทาง 

คณุธรรมและจรยิธรรม 
2.3 ควบคุม กา˚ ก บ ดแูลการปฏบิต 



ืงิาน การประพฤตปิฏบิต ืตินของครู 
บคุลากร
ทางการศกึษา 

นกเรยีนใหเป็ นไปตามหลกธรรมาภบิาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจรยิธรรม 
3. กา˚ หน
ดใหม 

ืหี
ลก 

สืูตรทางการศืกึษาเพื ื  อใชเื   ปื  ็นเครื  ื  
องมื อในการปื  องกน 

และปราบปรามการทุจรติ 

สถานศกึษา 
3.1 จดใหม 

 

ืหีลกสตูรทางการศกึษา/
หลก 

 

สืูตรการฝื  ึกอบรม ดาื   นกา
รปื  องกน 

 

และปราบปราม 

การทจุรติสถานศกึษา 
3.2 กา̊  หนดใหหลกสืูตรดาื   นการปื  องกนและปราบปรามการทืจุรตสื  ิ ถานศืกึษา เปื  ็
นหลกสืูตร 

บงคบทืีื  ใชฝื   ืึกอบรมครื  ูบืคุลากรทางการศืกึษา นกเรื ยีน ทืุ
กระดบ 

3.2 ส งเสรมิแหล งเรยีนรู  ทางวช 
การทจุรติสถานศกึษา 

าการ ตลอดจนขอ มืลูขื าวสารดาื   นกา
รปื  องกน 

และปราบปราม 

4. ส งเสรมิค านยิมการยก

ยอ 
งและเชืดิชืคูวามดื ีความ
ซื ื  อสืตัยส 

ืจุรติ และการต อตาื   นการทจุรติ 

4.1 ส งเสรมิการสร  างแรงจูงใจ
ใหค 

รู บคุลากรทางการศกึษา นก เรยีน 
ปฏบิต 

ืหินาื   ทีร่าชการ 

ความซ อ่ส ย ์สจุรต ิ เสยีสละเพ อ่ประโยชนส  ์ วนรวม 
4.2 รณรงคื ์เผยแพรื ประชา
สืมัพน 

ธื์
ใหส 

คมมคี านยิม ยก
ยอ 

ง เชดิช ูและเห็นคุณค าของ 

การประพฤตปิฏบิตตินตามหลกคุณธรรมและจรยธ ิ รรม 



4.3 สื งเสรื มิ เชืดิชื ูหนื วยงานหรื  อบืคุคลทื ื มีืี

ผลงานดืเีดื นดาื   นการปื  องกน การทจุรติสถานศกึษา 

และปราบปราม 

4.4 
สื งเสรื มิ 
สนบ 

สนืุ
นใหท 

ืกุภาคสื วน
รื วมกน 

สรื  างคื านืยิมใน
การปื  องกน 

และปราบปราม 

การทจุรติสถานศกึษา 

ย้ทุธศาสตร้ ท์้ ี้ 2่: บืรูณาการหนื วยงานทืกุภาค
สื วนในการปื  องกน 

 
และปราบปรามการทุจรติสถานศกึษา 

วตถปุระสงค ์
มืุื  งประสานความรื วมมื อระหวาื   งหนื วยงาน
สถานศืกึษากบ 

 
ทืกุภาคสื วนในการ
ปื  องกน 

 
และปราบปราม 

การทืจุรื ติสถานศืกึษา สื งเสรื มิบทบาทและการมืสีื วนรื วมของผปื  ู กครอง ชืมุชน คณะกรรมการ
สถานศืกึษาในการ 

ตืดิตาม ตรวจสอบการทืจุรื ติหรื  อประพฤตื ิมืชิอบในสถานศืกึษา 
เสรื มิสรื  างและพฒ 

นา
เครื  อขื าย
ผปื  ู

กครอง 

คณะกรรมการสถานศกึษาใหเื   ป็ นกลไกในการตรวจสอบถ วงดลุ รวมถงึการสร  าง
หลก 

ประกน ความปลอดภยั ใน 

การแจง   
ขอ 

มืลูหรื  อเบาะแสในการ
ปื  องกน 

และปราบปรามการทุจรติ 

มาตรการ/แนวทางดา̊  เน้นิงาน 

1.บืรูณาการหนื วยงาน

สถานศืกึษากบ พลเม องด ี

 
องคก 

 
รทกุภาคส วนเพ อ่สร  างความตระหนก 

 
และปลูกจติสา˚ นกึเป็ น 

1.1 ประสานความร วมม อทางดาื   
นขอ 

มลูและ
การปฏบิต 

ืงิานระหวาื   งหนื วยงานสถานศืกึษากบ 

องคกรทุกภาคส วน 

1.2 

สื งเสรื มิ 
สนบ 

สนุน 
องคก 

รและบืคุลากรทางดาื   นสื ื  อสาร
มวลชนใหม 

ืคีวามเขมแขงและเป็ น 

อสิระในการทา˚ หนาื   ทีต่รวจสอบและเผยแพร 
ขอ 

มืลู
ขื าวสารใหส 

าธารณชนรับทราบ 

1.3 

สื งเสรื มิ
สนบ 

สนืนุ
ใหส 

ถานศกึษามรีะบบอนิเทอรเ์น็ต เพ อ่ทา˚ การเผยแพร 
ประชาส 

พนธ ์

ในการ

ปื  องกน ระ

หวาื   งกนื  ั

และปราบปรามการทืจุรื ติสถานศืกึษา 
โดยมืเีวบ 

บอรด์เพ อ่ตดิต อส อ่สาร 

1.4 เสรื มิสรื  าง
และพฒ 

นา
เครื  อขื าย

ผปื  ู



กครอง ชมุชน คณะกรรมการสถานศกึษา 

2. ส งเสรมิการมสี วนร วมของภาคประชาชนในการตดิตามตรวจสอบการทุจรติหร อประพฤตมิชิอบ 

2.1 เสรมิสร  างกระบวนการเรยีนรู  เพ อ่ใหผปกครอง ชมุชน คณะกรรมการสถานศกึษามคีวาม 
ตื ื  นตวตอสื   ภาพปืัญหาการทืจุรตแลื  ิ ะประพฤตมื ิื  ิชอบในสถานศืกึษา 

2.2 สรื  าง

และพฒ 
นาช องทางในการรับแจง   ขอ มืลูหรื  อ

เบาะแส ใหม 
ืคีวามสะดวกหลากหลาย 

รวมท  งั สร  าง
หลก 

ประกน ความปลอดภยั 
ใหแ 

ก บุคคล หน วยงานหร อ
ขอ 

มืลูนื  น 

2.3 ส งเสรมิสทิธใินการรับรู  และการเขาื   ถงึขอมลูข าวสาร 

2.4 กา˚ หนดมาตรการสร  างแรงจูงใจ

ใหแ 
ก ผ
แื  ู

จง   
ขอ 

มลูหร อเบาะแส ใหไ ดร   ืบัรา
งวล 

ตอบแทน 

2.5 ใหอ งคก รหร อบุคลากรดาื   นส อ่สารมวลชนเป็ นส อ่กลางในการแสวงหาความร วมม อเพ อ่ 
ปื  องกนและปราบปรามการทืจุรตสื  ิถานศืกึษา 



3. พฒนาประสทิธภิาพการบรหิารจดการศกึษาตามแนวทางการกระจายอา˚ นาจทางการศกึษา 
3.1 พฒนาประสืทิธืภิาพการบรื หิารงบประมาณสา̊  นกงานเขตพื ื  นทื ื กีารศืกึษาและ

สถานศกษื  ึ า 
โดยเนนการมสี วนรว  มจากทุกภาคส วน 

3.3 พฒนาประสืทิธืภิาพการตืดิตามประเมืนิผลการดาเนืนิการตาม
กลยทธืจ์ืดุเนน คณุภาพทางการศกึษา 

เพ อ่พฒนา 

 
 

ยุทธศาสตรท์ี3่ : เสรมิสร  างความ
เขม 

แขงื  ็ในการ
ปื  องกน 

และปราบปรามการทุจรติสถานศกึษา 

วตถปุระสงค ์ 
มืุ
ื ง
พฒ 

 
นาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ วงดลุการใชอ 

 
า̊  นาจใหเื   หมาะสม
ชด 

 
เจน 

และมืปีระสืทิธืภิาพ สรื  างกลไกความรื วมมื อระหวาื   งหนื วย
งานสถานศืกึษากบ 

ภาคเอกชนใหม ืี
ศ
ก 

ยภาพในการปื  องกน 

และปราบปรามการทืจุรื ติ สื งเสรื มิความรื วมมื อ
ดาื   นการปื  องกน 

และปราบปรามการ
ทืจุรื ติกบ 

หน วยงานทกุภาคส วน 

 

มาตรการ/แนวทางดา̊  เน้นิงาน 

1. พฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม พร  อมท  งั สราื   งความโปรง  ใสและเป็ นธรรมใน 
การบรหิารงานบุคคลภายใตระบบคณุธรรม 

1.1ใหส ถานศืกึษา
ทื ื มีืพีน 

ธกืจิดาื   นกา
รปื  องกน 

และปราบปรามการทจุรติ มโีครงสร  างของ 

หน วยงาน อต รากา  ̊
ลง 

การบรหิารงานบคุคล และงบประมาณทีเ่หมาะสม สอดคลอง 

กบภารกจิและความรับผดิชอบ 

1.2 สนบสนืุ
นใหม 

ืกีารตรวจสอบและถ วงดลุการ
ใชอ 

า˚ นาจระหวาื  งหน วยงานสถานศกึษา 

ดวยกนเอง 

1.3 ใหส ถานศกึษา ควบคุม กา˚ 
กบ 

ตดิตาม ประเมนิผล การใชอ า̊  นาจใน
การปฏบิต 

ืงิานดาน 

การปื  องกนและปราบปรามการทืจุรตื  ิ

2 . สรื  างกลไกความรื วมมื อระหวาื   งหนื วยงาน
สถานศืกึษากบ ปราบปรามการทจุรติ 

ภาคเอกชนใหม ืี
ศ
ก 

ยภาพในการ
ปื  องกน 

และ 

2.1 วางแนวทางและสื งเสรืมิบทบาทความรื วมมื อระหวาื   งหนื วยงานสถานศืกึษากบ 
ภาคเอกชน ในการป องกนและปราบปรามการทจุรติ 

2.2 ประสานความ ร
ื 

ว
ม

มื 
อ

กบ ใน
สถาน



ศกึษา องคก รภาคเอกชน
เกืีื  ยวกบ 

การ
ปื  องกน 

และปราบปรามการทุจรติ 

3. พฒนาประสทิธภิาพการบรหิารจดการองคกร 

3.1 พฒนาประสทิธภิาพการบรหิารจดการของสถานศกึษา 

3.2 พฒ นาปรับปรุงและเผยแพร หลก เกณฑใื ์ นการบรหิารงานทีโ่ปร งใสและเป็ นธรรม 

4. ส งเสรมิประสทิธภิาพการดา˚ เนนิงานดาื   

นการจด 

ระบบการควบคุมภายในและบรหิาร
จด 

การความเสีย่ง 

4.1 สื ง
เสรื มิใหม 

ืกีาร
จด 

ทา˚ รายงานการควบคุมภายในของสถานศกึษา 

4.2 

สื งเสรื มิ
สนบ 

สนืุ
นใหท 

ืกุสถานศกึษามแีผนการตรวจสอบภายในทีเ่ป็ นระบบและม ี

ประสทิธภิาพ 



ยทุธศาสตรท์ ี4่: พฒนาศกยภาพครู บคุลากรทางการศกึษา นก 

สถานศกึษา 

เรื ียน ในการ
ปื  องกน 

และปราบปรามการทุจรติ 

วตถปุระสงค ์ 
มืุ
ื ง
พฒ 

 
นาสมรรถนะ และขดีความสามารถใหค 

 
รู บคุลากรทางการศกึษา นก 

 
เรื ียน ในการปื  องกน 

และปราบปรามการทืจุรื ติ
สถานศืกึษาใหส 

ืมัฤทธ์ผิล
ไดอ 

ยาื  งมปีระสทิธภิาพ เพ อ่
แกไ 

ขสภาพปัญหาการทจุรติใหเป็ น 

ระบบอยาื   งตื อเนื ื  อง สรื  าง
มาตรฐานทางวช 

มาตรการ/แนวทางดา̊  เน้นิงาน 

าชืพี
ใหส 

ามารถร วมม อประสานการปฏบิต ืิ
กบ 

องคก รทุกภาคส วน 

1. พฒนาสมรรถนะและขืดีความสามารถของครื  ูบืคุลากรทางการศืกึษา นกเรื ียน ในการปื  องกน และ

ปราบปรามการทจุรติ 

1.1 กา˚ หนด
ใหค 

รู บคุลากรทางการศกึษา นก เรยีน ฝึ กอบรม
หลก 

สืูตรดาื   นกา
รปื  องกน 

และ 

ปราบปรามการทจุรติ ในสถานศกึษา เพ อ่ใหมคีวามเชีย่วชาญ 

1.2 กา˚ หน
ดใหม 

ืหี
ลก 

สตูรการศกึษา และ
หลก 

สตูรการฝึ กอ
บรมวช 

าชืพีดาื   นกา
รปื  องกน 

และ 

ปราบปรามการทจุรติสถานศกึษา 

2. สร  างมาตรฐานทางวช าชืพีดาื   นกา
รปื  องกน 

และปราบปรามการทุจรติสถานศกึษา 

2.1 สื ง
เสรื มิใหส 

ถานศืกึษา
รื วมกน 

สรื  างมาตรฐาน
จรรยาบรรณวช 

าชพี 

2.2 กา˚ หน

ดใหม 
ืหีน วยงาน
หลก 

เพ อ่รับ
ผด 

ชอบในการตดิตามประเมนิผล รวมถงึการลงโทษ ครู 

บคุลากรทางการศกึษา นกเรยีน 

3. ส งเสรมิ

การปฏบิต 
ืงิานของบุคลากรตาม
หลก 

เกณฑแ ละวธ ืกีารบรหิารกจิการบาื   นเม องทีด่ ี

3.1 สื งเสรื มิ

และสนบ 
สนืุ
นใหม 

ืกีารฝึ กอบรมครู บคุลากรทางการศกึษา 
นก 

เรยีน 
หลก 

สตูร 

การบรหิารกจิการบาื   นเม องท ดี ี

3.2สื งเสรื มิ
และสนบ 

สนืุ
นใหม 

ืกีารฝึ กอบรม
หลก 

สตูรคุณธรรมและจรยิธรรมในการปฏบิต ืหินาื   ที ่

และแนวทางปฏบิตติาม พ.ร.บ. ตาื  ง ๆ 

4. สื งเสรื มิ

และสนบ 
สนืุ
นใหม 

ืกีารสร  าง
องคค 

วามรื ูื  เรื  ื  อง
การปื  องกน 

และปราบปรามการทุจรติในสถานศกึษา 

4.1 จด ใหม ืกีจิกรรมการสร  าง
องคค 

วามรื ูื  ในเรื  ื  อง
การปื  องกน 

และปราบปรามการทุจรติสถานศกึษา 

แก  ครู บคุลากรทางการศกึษา นกเรย ีน 



4.2 สื ง
เสรื มิใหห 

น วยงานภาครัฐมกีารแลกเปลีย่นความรู   และขอ มืลูขื าวสารดาื   นกา
รปื  องกน 

และ 

ปราบปรามการทืจุรตื  ิ

ผลทคาดวา่จะได รบั 

1. โรงเรยีนบาื   นท าเกษม 

ปฏบิต 
ืหินาื   
ทีด่ว 

ยความโปร งใสและเป็ นธรรม 

2.  คณะครื  ูบืคุลากรทางการศืกึษา นกเรื ียน มืจีืติสานืกึในการเปื  ็นพลเมื องดื ีปฏืบิตื ิ
งานตาม ระเบยบื  ี
วนย และมืคีวาม

ซื ื  อสืตัยส 
ืจุรติ 

3.  คณะครื  ูบืคุลากรทางการศืกึษา นกเรื ียน มืคีวามรื ูื  เรื  ื  องการปื  องกนและปราบปรามการ
ทืจุรตื  ิในสถานศกึษามากยงิ ่ข  นึ 

4. โรงเรยีนบาื   นท าเกษมปฏบิตงิานตามหลกคุณธรรมจรย ิธรรม 
และยด 

หลก ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

เป็ นแนวทางปฏบิต 



5. โรงเรยีนบาื   นท าเกษมมคีวามเขาื   ใจ
และใหค ทจุรติในสถานศกึษา 

วามรื วมมื อในกืจิกรรม
การปื  องกน 

และปราบปรามการ 

 

บทสรุป 

6. ส งผลต อการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิและสังคมในสถานศกึษาไดอ ยาื   
งมน 

คง
และยงื ัื   
ยน 

ตลอดไป 

แผนปฏบิ
ต 

ืกิาร
ปื  องกน 

และปราบปรามการทจุรติโรงเรยีนบาื   นท าเกษมประจา˚ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 

จดทา̊  ขื  ื นึเพื ื  อใชเื   ปื  ็นแนวทางในการดา̊  เนืนิงานในดาื   นการปื  องกนและปราบปรามการทืจุรตขื ิ
 องสถานศืกึษา 
ปฏบิตงิานในดาื   นการป องกนและปราบปรามการทจุรตใื ิ  หบรรลตุามวตถปุระสงค ์เกดิผลสัมฤทธ์ ิตามทีค่าดหวงไว 
ทาให
การปฏบิต 

ืริาชการตามอานาจหนาทืีื  ของขาื   ราชการเปื  ็นไปในลกษณะทืีื  มืคีวาม
รืบัผดชอบ ทาใหผป 

กครอง 

ชมุชน คณะกรรมการสถานศกึษา มคีวามเช อ่ถ อในความมคีณุธรรมมจีรยิธรรม การปฏบิต ิหนาทีโ่ดยการคา˚ นงถึ ึ  ง 
ประโยชน์ส วนรวมมากกวาื  ประโย
ชน 

ื วนตนและการย
ดมน 

ในหลก ธรรมาภบิาลแกไ ขปัญหาการทจุรติและ 

ประพฤตมิชิอบของคณะครู บุคลากรทางการศกึษา นก 
เป็ นรูปธรรมมากยงิ ่ข  นึ 

เรยีน 
ใหล 

ดนอ ยลงไดอ ยาื  ง ประสทิธภิาพ และบงั เกดิผลอยาื  ง 

ดงื  ันื  น ในการดา̊  เนืนิงานดาื   นกา
รปื  องกน 

และปราบปรามการทจุรติสถานศกึษา ตอ งบรูณาการและ ความ 

ร วมม อจากทกุภาคส วน และจะตอ งปฏบิ
ต 

ือิยาื  งต อเน  องใหเื   ป็ นระบบ โดยหากมกีารบูรณาการความร วมม อ จากทกุ 

ภาคส วนอยาื  งจรงิจงั และต อเน  อง
แลว 

ก็จะส งผลต อการบรรลตุามผลส ฤทธ์ทิีค่าดหวงั ไว   ส วนราชการและ 

สถานศกึษา 
ปฏบิต 

ืหินาื   
ท ดีว 

ยความโปร งใสและเป็ นธรรม คณะครู บคุลากรทางการศกึษา นก เรยีน มคีวามร วมม อ 

การ
ปื  องกน 

และปราบปรามการทจุรติในสถานศกึษามากยง ิ ข  นึ มจีติสา˚ นกึในการเป็ นพลเม องด ี
ปฏบิต 

ืริะเบยีบวนย 

และมคีวามซ อ่ส ยสจุรติ ทกุภาคส วนมคีวามเขาื   ใจ
และใหค 

วามรื วมมื อในกืจิกรรม
การปื  องกน 

และ ปราบปราม 

การทจุรติสถานศกึษา 
ปฏบิต 

ืงิานตาม
หลก 

คณุธรรมจรยิธรรม 
และยด 

หลก ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง เป็ นแนวทาง 

ปฏบิ
ต 

ื ิรวมถืงึสื งผล
ตื อการพฒ 

นาเศรษฐกืจิและสืงัคมใน
ระดบ 

จงั 
หวด 

และระดบ ประเทศใหย งื ัื  

 ยน 

ได   อกีดวย 


