
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แผนป�องกันและปราบปรามการทุจริต  
ของโรงเรียนบ�านบางจาก (ป�งบประมาณ 2564) 

ท่ีมา 
หลักการและเหตุผล 

การทุจริตและประพฤติมิชอบเป�นป�ญหาท่ีมีมานาน และยิ่งมีกระบวนการท่ีมีความซับซ"อนมากข้ึน  
ถือเป�นป�ญหาท่ีเกิดข้ึนท้ังในองคก*ารภาครัฐและเอกชน ซ่ึงนับวันจะทวีความรุนแรงข้ึน ส.งผลให"เกิดวิกฤต 
ศรัทธาต.อสังคมไทย ป�จจุบันมีการตรวจสอบและเผยแพร.ให"สาธารณชนได"รับทราบทําให"ประชาชนให"ความ 
สนใจการทํางานของภาครัฐมากยิ่งข้ึน   

การป5องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เป�นวาระแห.งชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 19 
ธันวาคม 2549 โดยใช"ชื่อว.า “วาระแห.งชาติด"านจริยธรรม ธรรมาภิบาล การป5องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐ” ต.อมาคณะรัฐมนตรีมีมติ เม่ือวันท่ี 6 พฤษภาคม 2551 เห็นชอบให"หน.วยงานภาครัฐนําแนวทาง 
และมาตรการตามยทุธศาสตร*ชาติว.าด"วยการป5องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2551 - 2555 ไปใช"เป�น
กรอบ ทิศทางการประสานความร.วมมือในการดําเนินการป5องกันและปราบปรามการทุจริต และแปลง
ยุทธศาสตร*ไปสู. การปฏิบัติ โดยกําหนดเพ่ิมเติมไว"ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปE และแผนปฏิบัติราชการประจําปE
ของส.วนราชการ  ซ่ึงจะก.อให"เกิดประโยชน*ในการปฏิบัติราชการ และการบูรณาการป5องกันและปราบปราม
แก"ไขป�ญหาการทุจริตคอร*รัปชั่น ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล 
 ยุทธศาสตร*ชาติว.าด"วยการป5องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2562 - 2564 นโยบายการบริหาร
จัดการท่ีดี มุ.งเน"นเสริมสร"างมาตรฐานด"านคุณธรรม จริยธรรม ให"แก.ข"าราชการและเจ"าหน"าท่ีของรัฐและ 
พัฒนาความโปร.งใสในการปฏิบัติงาน พร"อมท้ังป5องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ     
ข"าราชการและเจ"าหน"าท่ีของรัฐ นําไปสู.การปฏิบัติให"บังเกิดผลเป�นรูปธรรม และเป�นเครื่องมือชี้นําการพัฒนา 
หน.วยงานจากทุกภาคส.วน ให"เกิดการบูรณาการความร.วมมือกันอย.างจริงจังในการป5องกันและปราบปรามการ 
ทุจริต โดยมีวัตถุประสงค*หลัก 4 ประการ คือ 
 1) สังคมไทยมีวินัย คุณธรรมและจริยธรรม   

2) เครือข.ายจากทุกภาคส.วน มีส.วนร.วมในการป5องกันและปราบปรามการทุจริต   
3) ระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม กระจาย และถ.วงดุลอํานาจอย.างมีประสิทธิภาพ   
4) สังคมรู"เท.าทัน ร.วมคิดป5องกันการทุจริต โดยจะมีการดําเนินการตามยุทธศาสตร* 4 ประการ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร*ท่ี 1 : ปลูกจิตสํานึก ค.านิยม คุณธรรม และจริยธรรม และสร"างวินัยแก.ทุกภาคส.วน   
ยุทธศาสตร*ท่ี 2 : รวมพลังแผ.นดินป5องกันและปราบปรามการทุจริต   
ยุทธศาสตร*ท่ี 3 : เสริมสร"างความแข็งแกร.งแก.หน.วยงานต.อต"านการทุจริต   
ยุทธศาสตร*ท่ี 4 : สร"างบุคลากรมืออาชีพป5องกันและปราบปรามการทุจริต 

 

 

 



 

 

การดําเนินการตามยุทธศาสตร*ชาติว.าด"วยการป5องกัน และปราบปรามการทุจริตในส.วนราชการ     
สํานักงานคณะกรรมการการป5องกันและปราบปรามการทุจริตแห.งชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) และสํานักงาน  
คณะกรรมการป5องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.) กําหนดให"ส.วนราชการจัดทํา   
แผนปฏิบัติการป5องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจําปEงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 โดยมี
แนวทางในการดําเนินงาน คือ หากส.วนราชการได"จัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปE และมีการกําหนดแผนงาน /
โครงการ / กิจกรรม / ตัวชี้วัดไว"แล"วและเห็นว.าสามารถตอบสนองยุทธศาสตร*ชาติฯ ได"ก็ให"นําแผนงาน /
โครงการ / กิจกรรม / ตัวชี้วัด ดังกล.าว มาบรรจุไว"ในแผนปฏิบัติราชการป5องกันและปราบปรามการทุจริต 
ประจําปEงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 หากไม.ตอบสนองต.อยุทธศาสตร*ชาติฯ ก็กําหนดข้ึนมาใหม.และนํา 
ไปบรรจุไว"ในแผนปฏิบัติราชการ 3 ปE ด"วย โดยกําหนดแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / ตัวชี้วัด ให"เป�นไป
ตามพันธกิจ และสอดคล"องกับยุทธศาสตร*ของโรงเรียน ดังนั้น เพ่ือให"การดําเนินการเป�นไปตามมติ
คณะรัฐมนตรี  โรงเรียนบ"านบางจาก จึงได"จัดทําแผนป5องกันและปราบปรามการทุจริต 3 ปE  (พ.ศ. 2562 – 
2564)  ข้ึน เพ่ือเป�นกรอบในการดําเนินการป5องกันและปราบปรามการทุจริตของสถานศึกษา และให"ส.วน
ราชการ / หน.วยงานใช"เป�นแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติการ การป5องกันและปราบปรามการทุจริตประจํา 
ปEต.อไป 
 

วัตถุประสงค*   
1. เพ่ือส.งเสริมให"ข"าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีจิตสานึกในเรื่องความซ่ือสัตย*สุจริต        

มีคุณธรรมจริยธรรมในการดําเนินชีวิต และปฏิบัติงาน   
2. เพ่ือป5องกันและเฝ5าระวังมิให"เกิดการทุจริต การปฏิบัติและ/หรือละเว"นการปฏิบัติหน"าท่ีโดยมิชอบ

ในการปฏิบัติราชการข้ึนภายในหน.วยงานโดยประสานความร.วมมือระหว.างภาครัฐและเครือข.ายภาคประชาชน
ในการติดตามตรวจสอบแจ"งข"อมูลเบาะแสการประพฤติมิชอบ   

3. เพ่ือส.งเสริมให"ข"าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ"านบางจาก มีระบบการทํางาน 
และการตรวจสอบท่ีเข"มแข็งในการป5องกันการทุจริต   

4. เสริมสร"างศักยภาพของข"าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให"สามารถปฏิบัติงานได"อย.าง    
มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 

ข�อมูลประกอบการจัดทําแผนป�องกันและปราบปรามการทุจริต   
โรงเรียนบ"านบางจาก ได"จัดทําแผนป5องกันและปราบปรามการทุจริตให"สอดคล"องกับยุทธศาสตร*ชาติ

ว.าด"วยการป5องกันและปราบปรามการทุจริตท่ีสํานักงาน (ป.ป.ช.) กําหนดเป�นข"อมูลประกอบการจัดทําแผน 
 
 
 
 
 



 

 

การติดตามผลความก�าวหน�าตามแผนปฏิบัติการการป�องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
ประจําป�งบประมาณ 2564 โรงเรียนบ�านบางจาก 

แนวทางการตรวจติดตามผลความก"าวหน"าการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป5องกันและปราบปราม
การทุจริตภาครัฐ ประจําปEงบประมาณ 2564 ดําเนินการดังนี้ ติดตามผลความก"าวหน"างาน/โครงการ และ
งบประมาณประจําปEงบประมาณ 2564 โดยกําหนดกิจกรรม และแผนผัง (Gantt Chart) การติดตามผล
ความก"าวหน"าในห"วงระยะเวลาการในการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการฯ ดังนี้ 

 

ท่ี กิจกรรม 
ระยะเวลา (เดือน) 

ต.ค.
63 

พ.ย.
63 

ธ.ค.
63 

ม.ค.
64 

ก.พ.
64 

มี.ค.
64 

เม.ย.
64 

พ.ค.
64 

มิ.ย.
64 

ก.ค.
64 

ส.ค.
64 

ก.ย.
64 

1 จัดประชุมเจ"าหน"าท่ีผู"รับผิดชอบและ
การจัดทําแผนปฏิบัติการฯ ประจําปE 
2564 ทบทวน/วิเคราะห* ความเสีย่ง
ต.าง ๆ 

            

2 จัดทําแผนปฏิบัติการฯ ประจําปE 
2564 เสนอคณะกรรมการ 

สถานศึกษา ผู"อํานวยการโรงเรียน 

ให"ความเห็นชอบ และจัดส.ง 

แผนปฏิบัติการฯ ให"ผู"อํานวยการ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 

            

3 สํารวจความคิดเห็นของผู"มสี.วนได" 
ส.วนเสยี 

            

4 ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ             
5 เสนอสรุปผลการดําเนินงานต.อ  

ผู"อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1 เพ่ือขอความ
เห็นชอบ 

            

6 จัดทําเอกสารรายงานสรุปผลการ
ดําเนินการรายงานสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1 รับทราบต.อไป 

            

 
 
 



 

 

 

ความนํา 
หลักการและเหตุผล 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กําหนดประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํา 
รับรองการปฏิบัติราชการของโรงเรียนบ"านบางจาก ประจําปEงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตัวชี้วัดท่ี 7 ระดับความ  
สําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการป5องกันและปราบปรามการทุจริต โดยพิจารณาจากผลสําเร็จของ     
การดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป5องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร*ชาติ
ว.าด"วยการป5องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา และการจัดการข"อร"องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติ
หรือละเว"นการปฏิบัติหน"าท่ีโดยมิชอบของครู บุคลากรทางการศึกษา ในปEงบประมาณ พ.ศ. 2564 และข"อ
กล.าวหาครู บุคลากรทางการศึกษา ท่ีไม.ได"ปฏิบัติหน"าท่ีราชการด"วยความรับผิดชอบต.อประชาชนไม.มีคุณธรรม 
ไม.มีจริยธรรม ไม.คํานึงถึงประโยชน*ส.วนรวมเป�นท่ีตั้งและไม.มีธรรมาภิบาล ตามท่ีมีกฎหมาย ระเบียบ แบบแผน
ของทางราชการท่ีเก่ียวข"องได"กําหนดไว" ในปEงบประมาณ พ.ศ. 2564 การตรวจสอบและนําเรื่องร"องเรียนเข"าสู.
กระบวนการสอบสวนข"อเท็จจริง การแจ"ง ตักเตือน ดําเนินคดี หรืออ่ืนๆ ตามระเบียบ ข"อกฎหมายท่ีกําหนดไว"
ในปEงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ในการจัดทําแผนปฏิบัติการป5องกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนบ"านบางจาก ประจําปE
งบประมาณ พ.ศ. 2564 นั้น โรงเรียนบ"านบางจาก ได"ทําการศึกษาและวิเคราะห*ข"อมูลจากแผนปฏิบัติการ
ป5องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา และผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป5องกันและ
ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ประจําปEงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยกําหนดให"สถานศึกษาต"องจัดทํา
แผนปฏิบัติการป5องกันและปราบปรามการทุจริตในหน.วยงานของตน เพ่ือสนับสนุนและสอดคล"องกับ
ยุทธศาสตร*ว.าด"วยการปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 4 ยุทธศาสตร* ดังนี้  

ยุทธศาสตร*ท่ี 1 เสริมสร"างจิตสํานึก ค.านิยม ให"สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  
ยุทธศาสตร*ท่ี 2 บูรณาการหน.วยงานทุกภาคส.วน ในการป5องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
ยุทธศาสตร*ท่ี 3 เสริมสร"างความเข"มแข็งในการป5องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  
ยุทธศาสตร*ท่ี 4 พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป5องกันและปราบปราม

การทุจริตสถานศึกษา 
 

วิสัยทัศน*  
ภายในปE 2564 โรงเรียนบ"านบางจาก จัดการศึกษาโดยมุ.งเน"นให"ผู"เรียน มีความรู" ควบคู.คุณธรรม 

น"อมนําเศรษฐกิจพอเพียงและดํารงตนอยู.ในสังคมได"อย.างมีความสุข 

 
 
 
 
 



 

 

 

พันธกิจ 

1. ส.งเสริมการบริหารจัดการอย.างเป�นระบบครบวงจร มีการกระจายอํานาจ มุ.งผลสัมฤทธิ์ของงานใช"
โรงเรียนเป�นฐานยึดหลักการมีส.วนร.วม 
   2. จัดทําหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู"ท่ีหลากหลาย โดยเน"นผู"เรียนเป�นสําคัญ 
   3. จัดสภาพแวดล"อมท่ีเอ้ือต.อการเรียนรู" สนับสนุนแหล.งเรียนรู" ภูมิป�ญญาท"องถ่ิน 
  4. ส.งเสริมพัฒนาครูบุคลากรให"มีคุณธรรมจริยธรรมความรู"ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน
โดยเน"นผู"เรียนเป�นสําคัญร.วมถึงการใช"เทคโนโลยี 
   5. ส.งเสริมให"ผู"เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และค.านิยมท่ีพึงประสงค* มีจิตสํานึกในการอนุรักษ*และ
พัฒนาสิ่งแวดล"อม 
   6. ส.งเสริมให"ผู"เรียน คิดวิเคราะห* แก"ป�ญหา ทํางานร.วมกับผู"อ่ืน และอยู.ในสังคมได"อย.างมีความสุข 
  7. ส.งเสริมให"ผู"เรียนมีทักษะเบ้ืองต"น ใฝZรู"ใฝZเรียน รักการอ.าน และพัฒนาตนเองอยู.เสมอ 
  8. ส.งเสริมผู"เรียนด"านสุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดี มีสุนทรียลักษณะนิสัยด"านศิลปะ ดนตรี และกีฬา 

 

เป�าประสงค* 
“มุ8งพัฒนาให�ผู�เรียน มีความรู�ควบคู8คุณธรรม ดํารงตนอยู8ในสังคมได�และมีความสุข อย8างย่ังยืน” 

  1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา อย.างเป�นระบบครบวงจรโดยใช"โรงเรียนเป�นฐาน 
  2. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู"ท่ีหลากหลาย โดยเน"นคุณภาพ จัดสภาพแวดล"อมท่ีเอ้ือต.อ
การส.งเสริมพัฒนาเด็กให"พัฒนาตามศักยภาพ โดยเน"นผู"เรียนเป�นสําคัญ 
  3. พัฒนาครูให"มีความรู" ความสามารถ ในการจัดการเรียนการสอนอย.างมีประสิทธิภาพโดยเน"นผู"เรียน
เป�นสําคัญ มีความรับผิดชอบต.อหน"าท่ี 
  4. พัฒนาผู"เรียนให"มีคุณธรรม จริยธรรม และค.านิยมอันพึงประสงค* มีจิตสํานึกในการอนุรักษ*พัฒนา
สิ่งแวดล"อม 
  5. พัฒนาผู"เรียนให"มีทักษะในการทํางาน ทักษะการคิดวิเคราะห* มีความคิดสร"างสรรค* แสวงหา
ความรู"ด"วยตนเอง และพัฒนาตนเองอย.างต.อเนื่อง 

 

ยุทธศาสตร*และมาตรการ / แนวทางดําเนินงาน 
ยุทธศาสตร*ท่ี 1 : เสริมสร�างจิตสํานึก ค8านิยม ให�สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

 

วัตถุประสงค* 
มุ.งส.งเสริมเสริมสร"างจิตสํานึกและค.านิยมให"แก.สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมี

ทัศนคติ วิสัยทัศน* ในการร.วมกันแก"ไขและรับผิดชอบต.อป�ญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบสถานศึกษา 
รวมท้ังการรณรงค* เผยแพร. ประชาสัมพันธ* ให"ทุกภาคส.วน มีวินัย เคารพกฎหมาย กฎและระเบียบ ท่ีจะเป�น



 

 

กลไกในการแก"ไขป�ญหา การพัฒนา ตลอดจนเป�นการวางรากฐานในการป5องกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐได"อย.างมีประสิทธิภาพ 
มาตรการ / แนวทางดําเนินงาน 

1. ส.งเสริมการปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
   1.1 เสริมสร"างความรู"ความเข"าใจแก.ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ให"ปฏิบัติงานและ

ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
   1.2 ประยุกต*การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช"ให"เกิดมรรคผลในทางปฏิบัติ  
   1.3 จัดให"มีหลักสูตรการเรียนรู"หรือการฝ]กอบรมเก่ียวกับการใช"หลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง แก.ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 
2. ส.งเสริมให"ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ได"เรียนรู"และปฏิบัติงานตามหน"าท่ีด"วยหลักธรรมา 

ภิบาล  
  2.1 ส.งเสริมให"ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีความรู" ความเข"าใจ รวมท้ังมีการ

ฝ]กอบรม เพ่ือให"ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล  
  2.2 ส.งเสริมให"ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ได"ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทาง 

คุณธรรมและจริยธรรม  
  2.3 ควบคุม กํากับ ดูแลการปฏิบัติงาน การประพฤติปฏิบัติตนของครู บุคลากรทางการ

ศึกษา นักเรียน ให"เป�นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 
3. กําหนดให"มีหลักสูตรทางการศึกษาเพ่ือใช"เป�นเครื่องมือในการป5องกันและปราบปรามการทุจริต 

สถานศึกษา  
  3.1 จัดให"มีหลักสูตรทางการศึกษา/หลักสูตรการฝ]กอบรม ด"านการป5องกันและปราบปราม

การทุจริตสถานศึกษา  
  3.2 กําหนดให"หลักสูตรด"านการป5องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา เป�นหลักสูตร 

บังคับท่ีใช"ฝ]กอบรมครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ทุกระดับ  
  3.3 ส.งเสริมแหล.งเรียนรู"ทางวิชาการ ตลอดจนข"อมูลข.าวสารด"านการป5องกันและปราบปราม 

การทุจริตสถานศึกษา 
4. ส.งเสริมค.านิยมการยกย.องและเชิดชูความดี ความซ่ือสัตย*สุจริต และการต.อต"านการทุจริต  
  4.1 ส.งเสริมการสร"างแรงจูงใจให"ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ปฏิบัติหน"าท่ีราชการ

ด"วยความซ่ือสัตย* สุจริต เสียสละเพ่ือประโยชน*ส.วนรวม  
  4.2 รณรงค* เผยแพร.ประชาสัมพันธ*ให"สังคมมีค.านิยม ยกย.อง เชิดชู และเห็นคุณค.าของการ 

ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม  
  4.3 ส.งเสริม เชิดชู หน.วยงานหรือบุคคลท่ีมีผลงานดีเด.นด"านการป5องกันและปราบปรามการ 

ทุจริตสถานศึกษา  



 

 

  4.4 ส.งเสริม สนับสนุนให"ทุกภาคส.วนร.วมกันสร"างค.านิยมในการป5องกันและปราบปรามการ 
ทุจริตสถานศึกษา 

 
ยุทธศาสตร*ท่ี 2 : บูรณาการหน8วยงานทุกภาคส8วนในการป�องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

 

วัตถุประสงค* 
มุ.งประสานความร.วมมือระหว.างหน.วยงานสถานศึกษากับทุกภาคส.วนในการป5องกันและปราบปราม 

การทุจริตสถานศึกษา ส.งเสริมบทบาทและการมีส.วนร.วมของผู"ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาใน
การติดตาม ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในสถานศึกษา เสริมสร"างและพัฒนาเครือข.ายผู"ปกครอง 
ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาให"เป�นกลไกในการตรวจสอบ ถ.วงดุล รวมถึงการสร"างหลักประกันความ
ปลอดภัยในการแจ"งข"อมูลหรือเบาะแสในการป5องกันและปราบปรามการทุจริต 

 

มาตรการ / แนวทางดําเนินงาน 
1. บูรณาการหน.วยงานสถานศึกษากับองค*กรทุกภาคส.วนเพ่ือสร"างความตระหนักและปลูกจิตสํานึก

การเป�นพลเมืองดี  
  1.1 ประสานความร.วมมือทางด"านข"อมูลและการปฏิบัติงานระหว.างหน.วยงานสถานศึกษากับ 

องค*กรทุกภาคส.วน  
  1.2 ส.งเสริม สนับสนุน องค*กรและบุคลากรทางด"านสื่อสารมวลชนให"มีความเข"มแข็งและเป�น 

อิสระในการทําหน"าท่ีตรวจสอบและเผยแพร.ข"อมูลข.าวสารให"สาธารณชนรับทราบ  
  1.3 ส.งเสริมสนับสนุนให"สถานศึกษามีระบบอินเทอร*เน็ต เพ่ือทําการเผยแพร.ประชาสัมพันธ* 

ในการป5องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา โดยมีเว็บบอร*ดเพ่ือติดต.อสื่อสารระหว.างกัน  
  1.4 เสริมสร"างและพัฒนาเครือข.ายผู"ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา 
2. ส.งเสริมการมีส.วนร.วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ     
  2.1 เสริมสร"างกระบวนการเรียนรู"เพ่ือให"ผู"ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษามีความ 

ต่ืนตัวต.อสภาพป�ญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในสถานศึกษา  
  2.2 สร"างและพัฒนาช.องทางในการรับแจ"งข"อมูลหรือเบาะแส ให"มีความสะดวกหลากหลาย 

รวมท้ังสร"างหลักประกันความปลอดภัยให"แก.บุคคล หน.วยงานหรือข"อมูลนั้น  
  2.3 ส.งเสริมสิทธิในการรับรู"และการเข"าถึงข"อมูลข.าวสาร  
  2.4 กําหนดมาตรการสร"างแรงจูงใจให"แก.ผู"แจ"งข"อมูลหรือเบาะแส ให"ได"รับรางวัลตอบแทน    
  2.5 ให"องค*กรหรือบุคลากรด"านสื่อสารมวลชนเป�นสื่อกลางในการแสวงหาความร.วมมือเพ่ือ 

ป5องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอํานาจทางการศึกษา  
   3.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 

โดยเน"นการมีส.วนร.วมจากทุกภาคส.วน  



 

 

  3.2 พัฒนาประสิทธิภาพการติดตามประเมินผลการดําเนินการตามกลยุทธ*จุดเน"น เพ่ือพัฒนา 
คุณภาพทางการศึกษา 

 
ยุทธศาสตร*ท่ี 3 : เสริมสร�างความเข�มแข็งในการป�องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

 

วัตถุประสงค*  
มุ.งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ.วงดุลการใช"อํานาจให"เหมาะสมชัดเจนและ 

มีประสิทธิภาพ สร"างกลไกความร.วมมือระหว.างหน.วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนให"มีศักยภาพในการ
ป5องกัน และปราบปรามการทุจริต ส.งเสริมความร.วมมือด"านการป5องกันและปราบปรามการทุจริตกับ
หน.วยงานทุกภาคส.วน 

 

มาตรการ / แนวทางดําเนินงาน 
1. พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม พร"อมท้ังสร"างความโปร.งใสและเป�นธรรมในการ 

บริหารงานบุคคลภายใต"ระบบคุณธรรม  
  1.1 ให"สถานศึกษาท่ีมีพันธกิจด"านการป5องกันและปราบปรามการทุจริต มีโครงสร"างของ 

หน.วยงาน อัตรากําลัง การบริหารงานบุคคล และงบประมาณท่ีเหมาะสม สอดคล"องกับ ภารกิจและความ
รับผิดชอบ  

  1.2 สนับสนุนให"มีการตรวจสอบและถ.วงดุลการใช"อํานาจระหว.างหน.วยงานสถานศึกษา
ด"วยกันเอง  

  1.3 ให"สถานศึกษา ควบคุม กํากับ ติดตาม ประเมินผล การใช"อํานาจในการปฏิบัติงานด"าน 
การป5องกันและปราบปรามการทุจริต 

2 . สร"างกลไกความร.วมมือระหว.างหน.วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนให"มีศักยภาพในการป5องกัน
และปราบปรามการทุจริต  

  2.1 วางแนวทางและส.งเสริมบทบาทความร.วมมือระหว.างหน.วยงานสถานศึกษากับ
ภาคเอกชน ในการป5องกันและปราบปรามการทุจริต  

  2.2 ประสานความร.วมมือกับองค*กรภาคเอกชนเก่ียวกับการป5องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ในสถานศึกษา  

3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค*กร  
  3.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา  
  3.2 พัฒนาปรับปรุงและเผยแพร.หลักเกณฑ*ในการบริหารงานท่ีโปร.งใสและเป�นธรรม  
4. ส.งเสริมประสิทธิภาพการดําเนินงานด"านการจัดระบบการควบคุมภายในและบริหารจัดการความ

เสี่ยง  
  4.1 ส.งเสริมให"มีการจัดทํารายงานการควบคุมภายในของสถานศึกษา  



 

 

4.2 ส.งเสริมสนับสนุนให"ทุกสถานศึกษามีแผนการตรวจสอบภายในท่ีเป�นระบบและมี 
ประสิทธิภาพ 

 
ยุทธศาสตร*ท่ี 4 : พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป�องกันและปราบปรามการ
ทุจริต สถานศึกษา 

 

วัตถุประสงค*  
มุ.งพัฒนาสมรรถนะ และขีดความสามารถให"ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป5องกัน และ

ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาให"สัมฤทธิผลได"อย.างมีประสิทธิภาพ เพ่ือแก"ไขสภาพป�ญหาการทุจริตให"เป�น 

ระบบอย.างต.อเนื่อง สร"างมาตรฐานทางวิชาชีพให"สามารถร.วมมือหรือประสานการปฏิบัติกับองค*กรทุกภาค
ส.วน 

 

มาตรการ / แนวทางดําเนินงาน 
1. พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถของครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป5องกันและ 

ปราบปรามการทุจริต  
  1.1 กําหนดให"ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ฝ]กอบรมหลักสูตรด"านการป5องกันและ 

ปราบปรามการทุจริต ในสถานศึกษา เพ่ือให"มีความเชี่ยวชาญ  
  1.2 กําหนดให"มีหลักสูตรการศึกษา และหลักสูตรการฝ]กอบรมวิชาชีพด"านการป5องกันและ 

ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  
2. สร"างมาตรฐานทางวิชาชีพด"านการป5องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  
  2.1 ส.งเสริมให"สถานศึกษาร.วมกันสร"างมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ  
  2.2 กําหนดให"มีหน.วยงานหลัก เพ่ือรับผิดชอบในการติดตามประเมินผล รวมถึงการลงโทษ 

ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน  
3. ส.งเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรตามหลักเกณฑ*และวิธีการบริหารกิจการบ"านเมืองท่ีดี  
  3.1 ส.งเสริมและสนับสนุนให"มีการฝ]กอบรมครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน หลักสูตรการ 

บริหารกิจการบ"านเมืองท่ีดี  
  3.2 ส.งเสริมและสนับสนุนให"มีการฝ]กอบรมหลักสูตรคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติ

หน"าท่ี และแนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ต.าง ๆ  
4. ส.งเสริมและสนับสนุนให"มีการสร"างองค*ความรู"เรื่องการป5องกันและปราบปรามการทุจริตใน

สถานศึกษา  
  4.1 จัดให"มีกิจกรรมการสร"างองค*ความรู"ในเรื่องการป5องกันและปราบปรามการทุจริต

สถานศึกษา แก. ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน  
  4.2 ส.งเสริมให"หน.วยงานภาครัฐมีการแลกเปลี่ยนความรู" และข"อมูลข.าวสารด"านการป5องกัน

และปราบปรามการทุจริต 



 

 

ผลท่ีคาดว8าจะได�รับ 
1. โรงเรียนบ"านบางจาก ปฏิบัติหน"าท่ีด"วยความโปร.งใสและเป�นธรรม  
2. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีจิตสํานึกในการเป�นพลเมืองดี ปฏิบัติงานตามระเบียบ

วินัย และมีความซ่ือสัตย*สุจริต  
3. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีความรู"เรื่องการป5องกันและปราบปรามการทุจริตใน

สถานศึกษามากยิ่งข้ึน  
4. โรงเรียนบ"านบางจาก ปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง เป�นแนวทางปฏิบัติ  
5. โรงเรียนบ"านบางจาก มีความเข"าใจและให"ความร.วมมือในกิจกรรมการป5องกันและปราบปราม   

การทุจริตในสถานศึกษา ส.งผลต.อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมในสถานศึกษาได"อย.างม่ันคงและ
ยั่งยืนตลอดไป 

 

บทสรุป 
แผนปฏิบัติการป5องกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนบ"านบางจาก ประจําปEงบประมาณ พ.ศ. 

2564 จัดทําข้ึนเพ่ือใช"เป�นแนวทางในการดําเนินงานในด"านการป5องกันและปราบปรามการทุจริตของ
สถานศึกษา ปฏิบัติงานในด"านการป5องกันและปราบปรามการทุจริตให"บรรลุตามวัตถุประสงค* เกิดผลสัมฤทธิ์
ตามท่ีคาดหวังไว"ทําให"การปฏิบัติราชการตามอํานาจหน"าท่ีของข"าราชการเป�นไปในลักษณะท่ีมีความ
รับผิดชอบ ทําให"ผู"ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา มีความเชื่อถือในความมีคุณธรรม ความมี
จริยธรรม การปฏิบัติหน"าท่ีโดยการคํานึงถึงประโยชน*ส.วนรวมมากกว.าประโยชน*ส.วนตน และการยึดม่ันในหลัก
ธรรมาภิบาล สามารถแก"ไขป�ญหาการ ทุจริตและประพฤติมิชอบของคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 
ให"ลดน"อยลงได"อย.างมีประสิทธิภาพ และบังเกิดผลอย.างเป�นรูปธรรมมากยิ่งข้ึน 

ดังนั้น ในการดําเนินงานด"านการป5องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ต"องบูรณาการและ
อาศัย ความร.วมมือจากทุกภาคส.วน และจะต"องปฏิบัติอย.างต.อเนื่องให"เป�นระบบ โดยหากมีการบูรณาการ
ความร.วมมือ จากทุกภาคส.วนอย.างจริงจังและต.อเนื่องแล"ว ก็จะส.งผลต.อการบรรลุตามผลสัมฤทธิ์ท่ีคาดหวังไว" 
ส.วนราชการและสถานศึกษาปฏิบัติหน"าท่ีด"วยความโปร.งใสและเป�นธรรม คณะครู บุคลากรทางการศึกษา 
นักเรียน มีความรู"เรื่องการป5องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษามากยิ่งข้ึน มีจิตสํานึกในการเป�น
พลเมืองดี ปฏิบัติงานตาม ระเบียบวินัย และมีความซ่ือสัตย*สุจริต ทุกภาคส.วนมีความเข"าใจและให"ความ
ร.วมมือในกิจกรรมการป5องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม 
และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป�นแนวทางปฏิบัติ รวมถึงส.งผลต.อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมใน
ระดับจังหวัดและระดับประเทศให"ยั่งยืนได"อีกด"วย 

 
 
 



 

 

 
 
 

โรงเรียนบานบางจาก ตําบลบางจาก อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

โทร 0-2462-6294 เว็บไซต http://www.banbangchakschool.com 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 


