
ก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก 

 

 

  
 
 
 
 
 

คำนำ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

ก 

   แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต โรงเรียนบานบางจาก สำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดำเนินการภายใต

โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ปองกันการทุจริต”

(โครงการโรงเรียนสุจริต) ระดับสถานศึกษา ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งสอดคลองกับ

ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560 - 2564) และ

เปนไปตามแนวทางการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร ประเด็นการปองกัน 

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายใตแนวทางหลัก 3 

แนวทาง ประกอบดวย 1) สรางจิตสำนึก และปลูกฝงความซื่อสัตยสุจริต 2) สรางกลไก ปองกันการ

ทุจริต และ 3) เสริมสรางประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต 
   แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต โรงเรียนบานบางจาก สำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบดวย

สาระสำคัญ คือ สวนท่ี 1 บทนำ นำเสนอความเปนมาการปองกันและปราบปรามการทุจริต        

บทวิเคราะหสถานการณทุจริต ผลการประเมิน คุณธรรมและความโปรงใสการดำเนินงานของ

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา (ITA)  
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สวนท่ี 2 บริบทท่ีเกี่ยวของ ไดแก ยุทธศาสตรชาติ นโยบาย และคำส่ังท่ีเกี่ยวของ สวนท่ี 3 

แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สมุทรปราการ เขต 1 ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 แสดงรายละเอียด วิสัยทัศน พันธกิจ และ

ยุทธศาสตรของแผนปฏิบัติการฯ ดังกลาว การติดตามประเมินผล ความเช่ือมโยงของการ จัดทำแผน 

และขอมูล ช่ือโครงการ ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย และงบประมาณ 

  ขอขอบพระคุณหนวยงานและผูมีสวนเกี่ยวของท่ีใหความรวมมือในการจัดทำแผนปฏิบัติการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริต โรงเรียนบานบางจาก สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สมุทรปราการ เขต 1 ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 จนสำเร็จ เพื่อเปนกรอบทิศทางในดำเนินการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตท่ี สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ และนโยบายสำคัญ อันจะสงผลให

การทุจริตในการปฏิบัติราชการลดนอยลง 
 

 

โรงเรียนบานบางจาก                       
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ส่วนท่ี 1 

บทนำ 
 

ความเปนมา 

การทุจริตในสังคมไทยระหวางชวงเวลากวาทศวรรษ สงผลเสียตอประเทศอยางมหาศาลและเปน 

อุปสรรคสำคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมท่ีเปนทุจริต

ทางตรง ไมซับซอน อาทิ การรับสินบน การจัดซื้อจัดจาง ในปจจุบันไดปรับเปล่ียนเปนการทุจริตท่ีซับซอน มาก

ข้ึน  ตัวอยางเชน การทุจริตเชิงนโยบาย การทุจริตขามแดนขามชาติ ซึ่งเช่ือมโยงไปสูอาชญากรรมอื่นๆ 

มากมายและ สงผลกระทบทางลบในวงกวาง   
   รัฐบาลไดตระหนักในสถานการณการทุจริตท้ังในภาครัฐและในระดับชาติ พลเอกประยุทธ จันทรโอชา 

นายกรัฐมนตรี ไดประกาศนโยบายในการปองกันและปราบปรามการทุจริต ปรากฏในดานการสงเสริม       

การบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

ขอ 10.5 ใชมาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝงคานิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนึกในการรักษาศักด์ิศรี

ของความเปนขาราชการและความซื่อสัตยสุจริต ควบคูกับการบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ         

เพื่อปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีของรัฐทุกระดับอยางเครงครัด ยกเลิก

หรือ แกไขกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ท่ีไมจำเปน สรางภาระแกประชาชนเกินควร หรือเปดชองโอกาส

การทุจริต เชน ระเบียบการจัดซื้อจัดจาง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมีข้ันตอนยืดยาว

ใชเวลานาน ซ้ำซอนและเสียคาใชจายท้ังของภาครัฐและประชาชน ประกอบกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (2560 – 2564) ซึ่งเปนกรอบทิศทางการดำเนินการของทุกภาค

สวนในการปองกันและปราบปรามการทุจริต และนโยบายปราบปรามการทุจริตของรัฐบาล ท่ีมุงสงเสริม    

ปลูกจิตสำนึกใหสังคมไทยมีวินัยและยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ควบคูกับการพัฒนาเครือขายปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต อยางบูรณาการโดยใหประชาชนมีบทบาทสำคัญในกระบวนการดำเนินงานอยาง        

มีสวนรวม โปรงใสเสมอภาคและเปนธรรม สรางระบบและกลไกท่ีมีอิสระอยางแทจริงในการตรวจสอบ 

ควบคุม กระจาย ถวงดุล อำนาจ ควบคู กับการพัฒนากฎหมายกฎระเบียบ ตลอดจนพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

ระบบขอมูลสารสนเทศ รวมท้ังพัฒนาและเผยแพรองคความรูดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางมี

จรรยาบรรณและตอเนื่อง โดยยุทธศาสตร ดังกลาวเปนผลจากสถานการณการทุจริตท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยาง

รวดเร็วตอเนื่อง และบทเรียนท่ีไดรับจากการ แปลงยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตท้ังสองฉบับท่ี ผานมาสูการปฏิบัติจึงไดมีการ ริเริ่มแนวคิดในการปรับปรุงยุทธศาสตรชาติวาดวยการ

ปองกันและปราบปราม การทุจริตใหสอดคลองกับสภาพ ปญหาและสถานการณการดำเนินงานดานการ

ปองกันและปราบปรามการ ทุจริตท่ีเปล่ียนแปลงไปในปจจุบัน โดย จะตองสามารถตอบโจทยตอปญหาหรือ

สถานการณการทุจริตท่ี ประชาชนและหนวยงานตาง ๆ ตองเผชิญอยูจริง ตองมีการคำนึงถึงบทบาทของทุก
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ภาคสวนไมวาจะเปน หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ องคกร สาธารณะ ส่ือมวลชน และ        

ภาคประชาสังคม เพื่อใหเขามามีสวนรวมในทุกกระบวนการ ต้ังแตกระบวนการจัดทำ ยุทธศาสตรชาติฯ      

การแปลงยุทธศาสตรชาติฯไปสูการ ปฏิบัติการติดตามประเมินผลและรายงานผลการ ดำเนินการตาม

ยุทธศาสตรชาติฯ ใหรัฐสภาและสาธารณชน ไดรับทราบในทุกปงบประมาณ ท้ังนี้ เพื่อใหเกิด การบูรณาการ

ความรวมมือจากทุกภาคสวนในการตอตาน การทุจริตทุกรูปแบบอยางเขมแข็ง เพื่อใหประเทศไทย          

เปนประเทศท่ีมีมาตรฐานความโปรงใสเทียบเทาสากล 
   คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันท่ี 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ 

ปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560 – 2564) ซึ่งกำหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทย ใสสะอาด ไทยท้ัง 

ชาติตานทุจริต (Zero Tolerance and Clean Thailand)” กำหนดพันธกิจหลักเพื่ อสรางวัฒนธรรม       

การตอตานการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคสวน และปฏิรูปกระบวนการปองกัน

และปราบปรามการทุจริตท้ังระบบ ใหมีมาตรฐานเทียบเทาสากล ผานยุทธศาสตร 6 ดาน ไดแก สรางสังคม     

ท่ีไมทนตอการทุจริต ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง ในการตอตานการทุจริต สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 

พัฒนา ระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตและยกระดับดัชนี

การรับรูการทุจริตของประเทศไทย โดยเปาประสงคของยุทธศาสตรชาติฯ ระยะท่ี 3 คือ ประเทศไทยมีคาดัชนี

การรับรูการทุจริต (CPI) สูงกวารอยละ 50 เพื่อใหเปนมาตรฐานเปนท่ียอมรับจากท้ังภายในและตางประเทศ 

   สำนักงาน ป.ป.ช. รวมกับ สำนักงาน ป.ป.ท. ไดกำหนดแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันและ 

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อใหสวนราชการและหนวยงานภาครัฐแปลงแนวทางและ

มาตรการ ตามยุทธศาสตรชาติฯ ไปสูการปฏิบัติโดยกำหนดไวในแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติ

ราชการประจำป โดยใหยึดกรอบยุทธศาสตรหลักท่ีใชในการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตและประพฤติมิ  ชอบใหคำนึงถึงความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579) 

ยุทธศาสตรชาติวาดวยการ ปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และแผน

แมบทบูรณาการปองกันและ ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)      

จึงนำมาสูการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
   โรงเรียนบานบางจาก สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบับนี้ โรงเรียนบานบางจาก สำนักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สมุทรปราการ เขต 1 จึงไดจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อเปนกรอบทิศทาง       

ในดำเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติและนโยบายสำคัญ อันจะสงผล

ใหการทุจริตในการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการลดนอยลง 
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หลักการและเหตุผล  

  เนื่องจากสภาพสังคมในปจจุบันนี้มีการเปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็ว ทำใหการดำเนินชีวิตของผูคน    

ในสังคมท่ีอยูรวมกันเกิดการแขงขันแกงแยงชิงดีกันเพื่อใหตนเองอยู รอดและมีความสุขโดยมีการเอารัด       

เอาเปรียบในสังคมทุกรูปแบบ คิดวิธีการตาง ๆ เพื่อใหไดมาซึ่งความตองการของตนอยางไมพอเพียง        

เปนสาเหตุทำใหเกิดการทุจริตทุกรูปแบบ มีการคอรรัปช่ัน หรือการทุจริตฉอราษฎรบังหลวง โดยการใชอำนาจ

ท่ีไดมาโดยหนาท่ีในการหาประโยชนสวนตัว เชน การติดสินบน การรีดไถขูกรรโชก การยักยอก การเลนพรรค

เลนพวก ผลประโยชนทับซอน การสนับสนุนพรรคการเมืองอยางทุจริต  

   โรงเรียนบานบางจาก สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ไดจัดทำแผนนี้

ข้ึนเพื่อสนับสนุนและสงเสริมใหโรงเรียนไดดำเนินงานท่ีเปนการปองกันการทุจริตผานการปลูกจิตสำนึกใหกับ

นักเรียน และเมื่อมีการดำเนินงานแลว ก็จะไดนำผลท่ีไดไปใชปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานของ “โรงเรียน

สุจริต” ใหมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน และเพื่อเปนแกนนำในการขับเคล่ือนในหลักคุณธรรม จริยธรรมและธรรมา  

ภิบาลในสถานศึกษา “ปองกัน การทุจริต” 

 
วัตถุประสงค   

   1. เพื่อสงเสริมใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตสำนึกในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต       

มีคุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินชีวิต และปฏิบัติงาน  

   2. เพื่อปองกันและเฝาระวังมิใหเกิดการทุจริต การปฏิบัติและ/หรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบ 

ในการปฏิบัติราชการข้ึนภายในหนวยงานโดยประสานความรวมมือระหวางภาครัฐและเครือขายภาคประชาชน 

ในการติดตามตรวจสอบแจงขอมูลเบาะแสการประพฤติมิชอบ  

   3. เพื่อสงเสริมใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบานบางจาก มีระบบการทำงาน 

และการตรวจสอบท่ีเขมแข็งในการปองกันการทุจริต  

   4. เสริมสรางศักยภาพของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหสามารถปฏิบัติงานได อยางมี

ประสิทธิภาพตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ 
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ส่วนท่ี 2 

บริบทท่ีเกี่ยวของ 

 
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป 

โรงเรียนบานบางจาก ไดนำยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ.2561 - 2580) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ีสิบสอง พ.ศ.2560 - 2564 แผนการ

ศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2560 - 2579 นโยบายรัฐบาล นโยบายความมั่นคงแหงชาติ พ.ศ.2558 - 2564 นโยบาย

ของรัฐมนตรีว าการ กระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 ของ

กระทรวงศึกษาธิการ และบริบทตางๆ ท่ีเกี่ยวของมาเช่ือมโยงกับอำนาจหนาท่ีของสำนักงานปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการและกำหนดเปนกรอบแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564   

ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) ซึ่งโรงเรียนไดนำ

ยุทธศาสตรท่ีเกี่ยวของกับมาใชในการจัดทำแผนการปองกันและปราบปรามการทุจริตดังนี ้

ยุทธศาสตรท่ี 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ  

     เปาหมาย  

   1. คนทุกชวงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดม่ันการปกครองระบอบ 

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  

   2. คนทุกชวงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตและพื้นท่ีพิเศษไดรับ 

การศึกษาและเรียนรูอยางมีคุณภาพ  

   3.คนทุกชวงวัยไดรับการศึกษา การดูแลและปองกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม 

แนวทางการพัฒนา  

  1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและ           

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  

  2. ยกระดับคุณภาพและสงเสริมโอกาสในการเขาถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 

จังหวัดชายแดนภาคใต  

  3. ยกระดับคุณภาพและสงเสริมโอกาสในการเขาถึงการศึกษาในพื้นท่ีพิเศษ (พื้นท่ีสูงพื้นท่ี 

ตามแนวตะเข็บชายแดน และพื้นท่ีเกาะแกง ชายฝงทะเล ท้ังกลุมชนตางเช้ือชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม       

กลุมชนชายขอบ และแรงงานตางดาว)  

  4. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อการจัดระบบการดูแลและปองกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม 

อาทิ อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบตางๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติภัยจากโรคอุบัติใหม     

ภัยจากไซเบอร เปนตน 
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ยุทธศาสตรท่ี 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสรางขีดความสามารถ

ในการแขงขันของประเทศ  

เปาหมาย  

  1. กําลังคนมีทักษะท่ีสำคัญจำเปนและมีสมรรถนะตรงตามความตองการของตลาดงานและ 

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  

   2. สถาบันการศึกษาและหนวยงานท่ีจัดการศึกษาผลิตบัณฑิตท่ีมีความเช่ียวชาญและเปนเลิศ

เฉพาะดาน  

   3. การวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางองคความรูและนวัตกรรมท่ีสรางผลผลิตและมูลคาเพิ่ม     

ทางเศรษฐกิจ 

แนวทางการพัฒนา  

   1. ผลิตและพัฒนากำลังคนใหมีสมรรถนะในสาขาท่ีตรงตามความตองการของตลาดงานและ 

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  

    2. สงเสริมการผลิตและพัฒนากําลังคนท่ีมีความเช่ียวชาญและเปนเลิศเฉพาะดาน  

   3. สงเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางองคความรู และนวัตกรรมท่ีสรางผลผลิตและ

มูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการเรียนรู  

เปาหมาย  

   1. ผูเรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทยและทักษะและคุณลักษณะ        

ท่ีจำเปนในศตวรรษท่ี 21  

   2. คนทุกชวงวัยมีทักษะความรูความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและ 

มาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตไดตามศักยภาพ  

   3. สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรูตามหลักสูตรได

อยางมีคุณภาพและมาตรฐาน  

   4. แหลงเรียนรู ส่ือตําราเรียน นวัตกรรมและส่ือการเรียนรู มีคุณภาพและมาตรฐาน และ

ประชาชนสามารถเขาถึงไดโดยไมจํากัดเวลาและสถานท่ี  

   5. ระบบและกลไกการวัด การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ  

   6. ระบบการผลิตครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษาไดมาตรฐานระดับสากล  

   7. ครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 
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แนวทางการพัฒนา  

   1. สงเสริม สนับสนุนใหคนทุกชวงวัยมีทักษะ ความรูความสามารถ และการพัฒนาคุณภาพ 

ชีวิตอยางเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแตละชวงวัย  

   2. สงเสริมและพัฒนาแหลงเรียนรู  ส่ือตําราเรียน และส่ือการเรียนรู ตางๆ ใหมีคุณภาพ 

มาตรฐาน และประชาชนสามารถเขาถึงแหลงเรียนรูไดโดยไมจํากัดเวลาและสถานท่ี  

   3. สรางเสริมและปรับเปล่ียนคานิยมของคนไทยใหมีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรม ท่ีพึง

ประสงค  

   4. พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัดและประเมินผลผูเรียนใหมีประสิทธิภาพ  

   5. พัฒนาคลังขอมูล ส่ือ และนวัตกรรมการเรียนรู ท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน  

   6. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา  

   7. พัฒนาคุณภาพครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางโอกาส ความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา  

เปาหมาย  

   1. ผูเรียนทุกคนไดรับโอกาสและความเสมอภาคในการเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  

   2. การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับ คนทุกชวงวัย  

   3. ระบบขอมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาท่ีครอบคลุม ถูกตอง เปนปจจุบัน    

เพื่อการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมินและรายงานผล 

แนวทางการพัฒนา  

  1. เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคในการเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  

  2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับคนทุกชวงวัย  

  3. พัฒนาฐานขอมูลดานการศึกษาท่ีมีมาตรฐาน เช่ือมโยงและเขาถึงได 

ยุทธศาสตรท่ี 5 การจัดการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

เปาหมาย  

   1. คนทุกชวงวัย มีจิตสํานึกรักษส่ิงแวดลอม มีคุณธรรม จริยธรรม และนําแนวคิดตาม     

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ  

   2. หลักสูตร แหลงเรียนรู และส่ือการเรียนรูท่ีสงเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับ ส่ิงแวดลอม 

คุณธรรม จริยธรรม และการนําแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ  

   3. การวิจัยเพื่อพัฒนาองคความรูและนวัตกรรมดานการสรางเสริมคุณภาพชีวิต ท่ีเปนมิตร

กับส่ิงแวดลอม  
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แนวทางการพัฒนา  

   1. สงเสริม สนับสนุนการสรางจิตสํานึกรักษส่ิงแวดลอม มีคุณธรรม จริยธรรม และนํา 

แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติในการดำเนินชีวิต  

   2. สงเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู แหลงเรียนรู และส่ือการ เรียนรูตางๆ    

ท่ีเกี่ยวของกับการสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม  

   3. พัฒนาองคความรู งานวิจัย และนวัตกรรม ดานการสรางเสริมคุณภาพชีวิต ท่ีเปนมิตร   

กับส่ิงแวดลอม 

ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา  

เปาหมาย  

  1. โครงสราง บทบาทและระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคลองตัว ชัดเจนและ 

สามารถตรวจสอบได 

   2. ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสงผลตอคุณภาพและ 

มาตรฐานการศึกษา  

   3. ทุกภาคสวนของสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษาท่ีตอบสนองความตองการของ 

ประชาชนและพื้นท่ี  

   4. กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะ ท่ีแตกตาง

กันของผูเรียน สถานศึกษา และความตองการกําลังแรงงานของประเทศ  

   5. ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษามีความเปนธรรม      

สรางขวัญ กําลังใจ และสงเสริมใหปฏิบัติงานไดอยางเต็มตามศักยภาพ  

แนวทางการพัฒนา  

   1. ปรับปรุงโครงสรางการบริหารจัดการศึกษา  

   2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา  

   3. สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัดการศึกษา  

   4. ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับระบบการเงิน เพื่ อการศึกษาท่ีส งผลตอ คุณภาพและ 

ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา  

   5. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา 
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ส่วนท่ี 3 
การติดตามผลความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของโรงเรียนบ้านบางจาก 
 

แนวทางการตรวจติดตามผลความกาวหนาการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปราม

การทุจริต ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดำเนินการดังนี ้ติดตามผลความกาวหนางาน/โครงการ และ

งบประมาณประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยกำหนดกิจกรรม และแผนผัง (Gantt Chart) การติดตามผล

ความกาวหนาในหวงระยะเวลาการในการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการฯ ดังนี ้
 

 

ที่ กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 

ระยะเวลา (เดือน) 

ต.ค.

64 

พ.ย.

64 

ธ.ค.

64 

ม.ค.

65 

ก.พ.

65 

มี.ค.

65 

เม.ย.

65 

พ.ค.

65 

มิ.ย.

65 

ก.ค.

65 

ส.ค.

65 

ก.ย.

65 

1 จัดประชุมเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ

และการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ 

ประจำป 2565 ทบทวน/วิเคราะห 

ความเสี่ยงตาง ๆ 

1,000             

2 จัดทำแผนปฏิบัติการฯ ประจำป 

2565 เสนอคณะกรรมการ 

สถานศึกษา ผูอำนวยการโรงเรียน 

ใหความเห็นชอบ และจัดสง 

แผนปฏิบัติการฯ ใหผูอำนวยการ 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 

1,000             

3 สำรวจความคิดเห็นของผูมีสวนได 

สวนเสีย 

-             

4 ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ 1,000             

5 เสนอสรุปผลการดำเนินงานตอ  

ผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาประถมศึกษา

สมุทรปราการ เขต 1 เพ่ือขอความ

เห็นชอบ 

1,000             

6 จัดทำเอกสารรายงานสรุปผลการ

ดำเนินการรายงานสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สมุทรปราการ เขต 1 รับทราบตอไป 

1,000             
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ส่วนท่ี 4 

ความนำ 
 

หลักการและเหตุผล 
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กำหนดประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำ 

รับรองการปฏิบัติราชการของโรงเรียนบานบางจาก ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตัวช้ีวัดท่ี 7 ระดับความ  

สำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต โดยพิจารณาจากผลสำเร็จของ     

การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา เพื่อขับเคล่ือนยุทธศาสตรชาติ

วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา และการจัดการขอรองเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติ

หรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบของครู บุคลากรทางการศึกษา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 และขอ

กลาวหาครู บุคลากรทางการศึกษา ท่ีไมไดปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยความรับผิดชอบตอประชาชนไมมีคุณธรรม 

ไมมีจริยธรรม ไมคำนึงถึงประโยชนสวนรวมเปนท่ีต้ังและไมมีธรรมาภิบาล ตามท่ีมีกฎหมาย ระเบียบ แบบแผน

ของทางราชการท่ีเกี่ยวของไดกำหนดไว ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 การตรวจสอบและนำเรื่องรองเรียนเขาสู

กระบวนการสอบสวนขอเท็จจริง การแจง ตักเตือน ดำเนินคดี หรืออื่นๆ ตามระเบียบ ขอกฎหมายท่ีกำหนดไว

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ในการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนบานบางจาก ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 นั้น โรงเรียนบานบางจาก ไดทำการศึกษาและวิเคราะหขอมูลจากแผนปฏิบัติการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา และผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยกำหนดใหสถานศึกษาตองจัดทำ

แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตในหนวยงานของตน เพื่อสนับสนุนและสอดคลองกับ

ยุทธศาสตรวาดวยการปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 4 ยุทธศาสตร ดังนี้  

ยุทธศาสตรท่ี 1 เสริมสรางจิตสำนึก คานิยม ใหสถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  

ยุทธศาสตรท่ี 2 บูรณาการหนวยงานทุกภาคสวน ในการปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

ยุทธศาสตรท่ี 3 เสริมสรางความเขมแข็งในการปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  

ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการปองกันและปราบปราม

การทุจริตสถานศึกษา 

 

วิสัยทัศน  

โรงเรียนบานบางจาก จัดการศึกษาโดยมุงเนนใหผูเรียน มีความรู ควบคูคุณธรรม นอมนำเศรษฐกิจ

พอเพียงและดำรงตนอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 
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พันธกิจ 

1. สงเสริมการบริหารจัดการอยางเปนระบบครบวงจร มีการกระจายอำนาจ มุงผลสัมฤทธิ์ของงานใช

โรงเรียนเปนฐานยึดหลักการมีสวนรวม 

   2. จัดทำหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูท่ีหลากหลาย โดยเนนผูเรียนเปนสำคัญ 

   3. จัดสภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการเรียนรู สนับสนุนแหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถ่ิน 

  4. สงเสริมพัฒนาครูบุคลากรใหมีคุณธรรมจริยธรรมความรูความสามารถในการจัดการเรียนการสอน

โดยเนนผูเรียนเปนสำคัญรวมถึงการใชเทคโนโลยี 

   5. สงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค มีจิตสำนึกในการอนุรักษและ

พัฒนาส่ิงแวดลอม 

   6. สงเสริมใหผูเรียน คิดวิเคราะห แกปญหา ทำงานรวมกับผูอื่น และอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

  7. สงเสริมใหผูเรียนมีทักษะเบ้ืองตน ใฝรูใฝเรียน รักการอาน และพัฒนาตนเองอยูเสมอ 

  8. สงเสริมผูเรียนดานสุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดี มีสุนทรียลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรี และกีฬา 
 

เปาประสงค 

“มุงพัฒนาใหผูเรียน มีความรูควบคูคุณธรรม ดำรงตนอยูในสังคมไดและมีความสุข อยางยั่งยืน” 

  1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา อยางเปนระบบครบวงจรโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 

  2. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูท่ีหลากหลาย โดยเนนคุณภาพ จัดสภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอ

การสงเสริมพัฒนาเด็กใหพัฒนาตามศักยภาพ โดยเนนผูเรียนเปนสำคัญ 

  3. พัฒนาครูใหมีความรู ความสามารถ ในการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพโดยเนนผูเรียน

เปนสำคัญ มีความรับผิดชอบตอหนาท่ี 

  4. พัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมอันพึงประสงค มีจิตสำนึกในการอนุรักษพฒันา

ส่ิงแวดลอม 

  5. พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะในการทำงาน ทักษะการคิดวิเคราะห มีความคิดสรางสรรค แสวงหา

ความรูดวยตนเอง และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 
 

ยุทธศาสตรและมาตรการ / แนวทางดำเนินงาน 

ยุทธศาสตรท่ี 1 : เสริมสรางจิตสำนึก คานิยม ใหสถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
 

วัตถุประสงค 
มุงสงเสริมเสริมสรางจิตสำนึกและคานิยมใหแกสถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมี

ทัศนคติ วิสัยทัศน ในการรวมกันแกไขและรับผิดชอบตอปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบสถานศึกษา 

รวมท้ังการรณรงค เผยแพร ประชาสัมพันธ ใหทุกภาคสวน มีวินัย เคารพกฎหมาย กฎและระเบียบ ท่ีจะเปน

กลไกในการแกไขปญหา การพัฒนา ตลอดจนเปนการวางรากฐานในการปองกันและปราบปรามการทุจริตใน

ภาครัฐไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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มาตรการ / แนวทางดำเนินงาน 
1. สงเสริมการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

   1.1 เสริมสรางความรูความเขาใจแกครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ใหปฏิบัติงานและ

ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

   1.2 ประยุกตการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใหเกิดมรรคผลในทางปฏิบัติ  

   1.3 จัดใหมีหลักสูตรการเรียนรูหรือการฝกอบรมเกี่ยวกับการใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง แกครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 

2. สงเสริมใหครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ไดเรียนรูและปฏิบัติงานตามหนาท่ีดวยหลักธรรมา 

ภิบาล  

  2.1 สงเสริมใหครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีความรู ความเขาใจ รวมท้ังมีการ

ฝกอบรม เพื่อใหปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล  

  2.2 สงเสริมใหครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ไดประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทาง 

คุณธรรมและจริยธรรม  

  2.3 ควบคุม กำกับ ดูแลการปฏิบัติงาน การประพฤติปฏิบัติตนของครู บุคลากรทางการ

ศึกษา นักเรียน ใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 

3. กำหนดใหมีหลักสูตรทางการศึกษาเพื่อใชเปนเครื่องมือในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

สถานศึกษา  

  3.1 จัดใหมีหลักสูตรทางการศึกษา/หลักสูตรการฝกอบรม ดานการปองกันและปราบปราม

การทุจริตสถานศึกษา  

  3.2 กำหนดใหหลักสูตรดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา เปนหลักสูตร 

บังคับท่ีใชฝกอบรมครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ทุกระดับ  

  3.3 สงเสริมแหลงเรียนรูทางวิชาการ ตลอดจนขอมูลขาวสารดานการปองกันและปราบปราม 

การทุจริตสถานศึกษา 

4. สงเสริมคานิยมการยกยองและเชิดชูความดี ความซื่อสัตยสุจริต และการตอตานการทุจริต  

  4.1 สงเสริมการสรางแรงจูงใจใหครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ปฏิบัติหนาท่ีราชการ

ดวยความซื่อสัตย สุจริต เสียสละเพื่อประโยชนสวนรวม  

  4.2 รณรงค เผยแพรประชาสัมพันธใหสังคมมีคานิยม ยกยอง เชิดชู และเห็นคุณคาของการ 

ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม  

  4.3 สงเสริม เชิดชู หนวยงานหรือบุคคลท่ีมีผลงานดีเดนดานการปองกันและปราบปรามการ 

ทุจริตสถานศึกษา  

  4.4 สงเสริม สนับสนุนใหทุกภาคสวนรวมกันสรางคานิยมในการปองกันและปราบปรามการ 

ทุจริตสถานศึกษา 
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ยุทธศาสตรท่ี 2 : บูรณาการหนวยงานทุกภาคสวนในการปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
 

วัตถุประสงค 

มุงประสานความรวมมือระหวางหนวยงานสถานศึกษากับทุกภาคสวนในการปองกันและปราบปราม 

การทุจริตสถานศึกษา สงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของผูปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาใน

การติดตาม ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในสถานศึกษา เสริมสรางและพัฒนาเครือขายผูปกครอง 

ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาใหเปนกลไกในการตรวจสอบ ถวงดุล รวมถึงการสรางหลักประกันความ

ปลอดภัยในการแจงขอมูลหรือเบาะแสในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
 

มาตรการ / แนวทางดำเนินงาน 
1. บูรณาการหนวยงานสถานศึกษากับองคกรทุกภาคสวนเพื่อสรางความตระหนักและปลูกจิตสำนึก

การเปนพลเมืองดี  

  1.1 ประสานความรวมมือทางดานขอมูลและการปฏิบัติงานระหวางหนวยงานสถานศึกษากับ 

องคกรทุกภาคสวน  

  1.2 สงเสริม สนับสนุน องคกรและบุคลากรทางดานส่ือสารมวลชนใหมีความเขมแข็งและเปน 

อิสระในการทำหนาท่ีตรวจสอบและเผยแพรขอมูลขาวสารใหสาธารณชนรับทราบ  

  1.3 สงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษามีระบบอินเทอรเน็ต เพื่อทำการเผยแพรประชาสัมพันธ 

ในการปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา โดยมีเว็บบอรดเพื่อติดตอส่ือสารระหวางกัน  

  1.4 เสริมสรางและพัฒนาเครือขายผูปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา 

2. สงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ     

  2.1 เสริมสรางกระบวนการเรียนรูเพื่อใหผูปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษามีความ 

ต่ืนตัวตอสภาพปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในสถานศึกษา  

  2.2 สรางและพัฒนาชองทางในการรับแจงขอมูลหรือเบาะแส ใหมีความสะดวกหลากหลาย 

รวมท้ังสรางหลักประกันความปลอดภัยใหแกบุคคล หนวยงานหรือขอมูลนั้น  

  2.3 สงเสริมสิทธิในการรับรูและการเขาถึงขอมูลขาวสาร  

  2.4 กำหนดมาตรการสรางแรงจูงใจใหแกผูแจงขอมูลหรือเบาะแส ใหไดรับรางวัลตอบแทน    

  2.5 ใหองคกรหรือบุคลากรดานส่ือสารมวลชนเปนส่ือกลางในการแสวงหาความรวมมือเพื่อ 

ปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอำนาจทางการศึกษา  

   3.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 

โดยเนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน  

  3.2 พัฒนาประสิทธิภาพการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามกลยุทธจุดเนน เพื่อพัฒนา 

คุณภาพทางการศึกษา 
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ยุทธศาสตรท่ี 3 : เสริมสรางความเขมแข็งในการปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
 

วัตถุประสงค  

มุงพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถวงดุลการใชอำนาจใหเหมาะสมชัดเจนและ 

มีประสิทธิภาพ สรางกลไกความรวมมือระหวางหนวยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนใหมีศักยภาพในการ

ปองกัน และปราบปรามการทุจริต สงเสริมความรวมมือดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตกับ

หนวยงานทุกภาคสวน 
 

มาตรการ / แนวทางดำเนินงาน 
1. พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม พรอมท้ังสรางความโปรงใสและเปนธรรมในการ 

บริหารงานบุคคลภายใตระบบคุณธรรม  

  1.1 ใหสถานศึกษาท่ีมีพันธกิจดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต มีโครงสรางของ 

หนวยงาน อัตรากำลัง การบริหารงานบุคคล และงบประมาณท่ีเหมาะสม สอดคลองกับ ภารกิจและความ

รับผิดชอบ  

  1.2 สนับสนุนใหมีการตรวจสอบและถวงดุลการใชอำนาจระหวางหนวยงานสถานศึกษา

ดวยกันเอง  

  1.3 ใหสถานศึกษา ควบคุม กำกับ ติดตาม ประเมินผล การใชอำนาจในการปฏิบัติงานดาน 

การปองกนัและปราบปรามการทุจริต 

2 . สรางกลไกความรวมมือระหวางหนวยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนใหมีศักยภาพในการปองกัน

และปราบปรามการทุจริต  

  2.1 วางแนวทางและสงเสริมบทบาทความรวมมือระหวางหนวยงานสถานศึกษากับ

ภาคเอกชน ในการปองกันและปราบปรามการทุจริต  

  2.2 ประสานความรวมมือกับองคกรภาคเอกชนเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริต ในสถานศึกษา  

3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกร  

  3.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา  

  3.2 พัฒนาปรับปรุงและเผยแพรหลักเกณฑในการบริหารงานท่ีโปรงใสและเปนธรรม  

4. สงเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานดานการจัดระบบการควบคุมภายในและบริหารจัดการความ

เส่ียง  

  4.1 สงเสริมใหมีการจัดทำรายงานการควบคุมภายในของสถานศึกษา  

4.2 สงเสริมสนับสนุนใหทุกสถานศึกษามีแผนการตรวจสอบภายในท่ีเปนระบบและมี 

ประสิทธิภาพ 
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ยุทธศาสตรท่ี 4 : พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริต สถานศึกษา 
 

วัตถุประสงค  

มุงพัฒนาสมรรถนะ และขีดความสามารถใหครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการปองกัน และ

ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาใหสัมฤทธิผลไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อแกไขสภาพปญหาการทุจริตใหเปน 

ระบบอยางตอเนื่อง สรางมาตรฐานทางวิชาชีพใหสามารถรวมมือหรือประสานการปฏิบัติกับองคกรทุกภาค

สวน 
 

มาตรการ / แนวทางดำเนินงาน 
1. พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถของครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการปองกันและ 

ปราบปรามการทุจริต  

  1.1 กำหนดใหครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ฝกอบรมหลักสูตรดานการปองกันและ 

ปราบปรามการทุจริต ในสถานศึกษา เพื่อใหมีความเช่ียวชาญ  

  1.2 กำหนดใหมีหลักสูตรการศึกษา และหลักสูตรการฝกอบรมวิชาชีพดานการปองกันและ 

ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  

2. สรางมาตรฐานทางวิชาชีพดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  

  2.1 สงเสริมใหสถานศึกษารวมกันสรางมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ  

  2.2 กำหนดใหมีหนวยงานหลัก เพื่อรับผิดชอบในการติดตามประเมินผล รวมถึงการลงโทษ 

ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน  

3. สงเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  

  3.1 สงเสริมและสนับสนุนใหมีการฝกอบรมครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน หลักสูตรการ 

บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  

  3.2 สงเสริมและสนับสนุนใหมีการฝกอบรมหลักสูตรคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติ

หนาท่ี และแนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ตาง ๆ  

4. สงเสริมและสนับสนุนใหมีการสรางองคความรูเรื่องการปองกันและปราบปรามการทุจริตใน

สถานศึกษา  

  4.1 จัดใหมีกิจกรรมการสรางองคความรูในเรื่องการปองกันและปราบปรามการทุจริต

สถานศึกษา แก ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน  

  4.2 สงเสริมใหหนวยงานภาครัฐมีการแลกเปล่ียนความรู และขอมูลขาวสารดานการปองกัน

และปราบปรามการทุจริต 

 

 



15 
 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. โรงเรียนบานบางจาก ปฏิบัติหนาท่ีดวยความโปรงใสและเปนธรรม  

2. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีจิตสำนึกในการเปนพลเมืองดี ปฏิบัติงานตามระเบียบ

วินัย และมีความซื่อสัตยสุจริต  

3. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีความรูเรื่องการปองกันและปราบปรามการทุจริตใน

สถานศึกษามากยิ่งข้ึน  

4. โรงเรียนบานบางจาก ปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง เปนแนวทางปฏิบัติ  

5. โรงเรียนบานบางจาก มีความเขาใจและใหความรวมมือในกิจกรรมการปองกันและปราบปราม   

การทุจริตในสถานศึกษา สงผลตอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมในสถานศึกษาไดอยางมั่นคงและ

ยั่งยืนตลอดไป 
 

บทสรุป 
แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนบานบางจาก ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 

2565 จัดทำข้ึนเพื่อใชเปนแนวทางในการดำเนินงานในดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตของ

สถานศึกษา ปฏิบัติงานในดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตใหบรรลุตามวัตถุประสงค เกิดผลสัมฤทธิ์

ตามท่ีคาดหวังไวทำใหการปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาท่ีของขาราชการเปนไปในลักษณะท่ีมีความ

รับผิดชอบ ทำใหผูปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา มีความเช่ือถือในความมีคุณธรรม ความมี

จริยธรรม การปฏิบัติหนาท่ีโดยการคำนึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน และการยึดมั่นในหลัก

ธรรมาภิบาล สามารถแกไขปญหาการ ทุจริตและประพฤติมิชอบของคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 

ใหลดนอยลงไดอยางมีประสิทธิภาพ และบังเกิดผลอยางเปนรูปธรรมมากยิ่งข้ึน 

ดังนั้น ในการดำเนินงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ตองบูรณาการและ

อาศัย ความรวมมือจากทุกภาคสวน และจะตองปฏิบัติอยางตอเนื่องใหเปนระบบ โดยหากมีการบูรณาการ

ความรวมมือ จากทุกภาคสวนอยางจริงจังและตอเนื่องแลว ก็จะสงผลตอการบรรลุตามผลสัมฤทธิ์ท่ีคาดหวังไว 

สวนราชการและสถานศึกษาปฏิบัติหนาท่ีดวยความโปรงใสและเปนธรรม คณะครู บุคลากรทางการศึกษา 

นักเรียน มีความรูเรื่องการปองกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษามากยิ่งข้ึน มีจิตสำนึกในการเปน

พลเมืองดี ปฏิบัติงานตาม ระเบียบวินัย และมีความซื่อสัตยสุจริต ทุกภาคสวนมีความเขาใจและใหความ

รวมมือในกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม 

และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปนแนวทางปฏิบัติ รวมถึงสงผลตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมใน

ระดับจังหวัดและระดับประเทศใหยั่งยืนไดอีกดวย 
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