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โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑ 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
หลักการและเหตุผล 
การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ นั้น ได้ทำการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากแผนปฏิบัติการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา โดยกำหนดให้สถานศึกษาต้องจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตในหน่วยงานของตน เพื่อสนับสนุนและให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปราบปรามการทุจริต 
สถานศึกษา ๔ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริสร้างจิตสำนึกค่านิยม ให้สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
สถานศึกษา 
วิสัยทัศน์ : 
ภายในปี ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยาพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งเสริดรูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชชีพ จัดสภาพแวดล้อมและเทคโนโลยี 
ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ มีการวัดและประเมินผลอย่างเป็นระบบ ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมต่อการจัดการศึกษา 
พันธกิจ : 
๑. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา 
๒. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ 
สมเหตุผล 
๓. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะใการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
๔. จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านลักษณะอันพึงประสงค์ 
๕. ส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาให้มีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
๖. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เข้ารับการอบรมให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
๗. พัฒนาสื่อ เทคโนโลยี สภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
๘. ส่งเสริมกระบวนการวัดและประเมินผลที่หลากหลายและต่อเนื่อง 
๙. ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
เป้าประสงค์์ 
๑ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา 
๒. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุผล 



๓. ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
๔. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๕. สถานศึกษาให้มีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
๖. ครูจัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
๗. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
๘. สถานศึกษามีสื่อ เทคโนโลยี ที่ทันสมัยที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
๙. สถานศึกษามีแหล่งเรีนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลาย เหมาะสม และปลอดภัย 
๑๐. ดออกแบบวิธีการวัดและประเมิผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายและนำผลกลับมาพัฒนาผู้เรียน 
๑๑. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : เสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยม ให้สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
วัตถุประสงค์ 
มุ่งส่งเสริม เสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้แก่สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีทัศนคติ 
วิสัยทัศน์ ในการร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมทั้งการรณรงค์ 
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ทุกภาคส่วนมีวินัย คารพกฎหมาย ที่จะเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหา การพัฒนา 
ตลอดจนเป็นการวางรากฐานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน 
๑. ส่งเสริการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๑.๑ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ให้ปฏิบัติงานและดำเนิน 
ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๑.๒ ประยุกต์กรน้าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดมรรคผลในทางปฏิบัติ 
๑.๓ จัดให้มีหลักสูตรการเรียนรู้หรือการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่ครู 

บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 
๒. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับได้เรียนรู้และปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยหลักธรรมาภิบาล 

๒.๑ ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งมีการฝึกอบรม 
เพ่ือให้ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 

๒.๒ ส่งเสริมให้ครู บุคลากทางการศึกษา นักเรียน ได้ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางคุณธรรม 
และจริยธรรม 

๒.๓ ควบคมุ กำกับ ดูแลการปฏิบัติงาน การประพฤติปฏิบัติตนของครู บุคลากรทางการศึกษา 
นักเรียน ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 



๓. กำหนดให้มีหลักสูตรทางการศึกษา เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
สถานศึกษา 

๓.๑ จัดให้มีหลักสูตรทางการศึกษา/หลักสูตรการฝึกอบม ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
สถานศึกษา 

๓.๒ กำหนดให้หลักสูตรด้านการป้องกันและปราบปรมการทุจริตภาครัฐ เป็นหลักสูตรบังคับท่ีใช้ฝึกอบรม
ครบูุคลากรทางการศึกษา นักเรียนทุกระดับ 

๓.๓ ส่งเสริมแหล่เรียนรู้ทางวิชาการ ตลอดจนข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
สถานศึกษา 
๔. ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต 

๔.๑ ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 

๔.๒ รณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้สังคมมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติ
ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 

๔.๓ ส่งเสริม เชิดช ูหน่วยงานหรือบุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สถานศึกษา 

๔.๔ ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างค่านิยมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สถานศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
วัตถุประสงค์ 
มุ่งประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
สถานศึกษา ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาในการติดตาม 
ตรวสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในสถานศึกษา เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน 
คณะกรรมการสถานศึกษาให้เป็นกลไกในกรตรวจสอบ ถ่วงดุล รวมถึงการสร้างหลักประกันความปลอดภัยใน 
การแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต. 
มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน 
๑. บูรณาการหน่วยงานสถานศึกษากับองค์กรทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความตระหนักและปลูกจิตสานึกการเป็น 
พลเมืองดี 

๑.๑ ประสานความร่วมมือทางด้านข้อมูลแลการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับองค์กรทุก
ภาค 
ส่วน 



๑.๒ ส่งเสริม สนับสนุน องค์กรและบุคลากทางด้านสื่อสารมวลชนให้มีความเข้มแข็งและเป็นอิสระในการ
ท้าหน้าที่ตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนรับทราบ 

๑.๓ ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบอินเทอร์เน็ต เพ่ือท้าการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในการ
ป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา โดยให้มีเว็บบอร์ดเพ่ือติดต่อสื่อสารระหว่างกัน 

๑.๔ เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา 
๒. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาในการติดตาม ตรวจสอบ การทุจริต 
หรือประพฤติมิชอบ 

๒.๑ เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษามีความตื่นตัวต่อ
สภาพปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในสถานศึกษา 

๒.๒ สร้างและพัฒนาช่องทางในการรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้มีความสะดวกหลากหลาย รวมทั้งสร้าง 
หลักประกันความปลอดภัยให้แก่บุคคล หน่วยงานหรือข้อมูลนั้น 

๒.๓ ส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
๒.๔ กำหนดมาตรการสร้างแรงจูใจให้แก่ผู้แจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้ได้รับรางวัลตอบแทน 
๒.๕ ให้องคก์รหรือบุคลกรด้านสื่อสารมวลชนเป็นสื่อกลางในการแสวงหาความร่วมมือเพ่ือป้องกันและ 

ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
วัตถุประสงค์ 
มุ่งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อ้านาจให้เหมาะสมชัดเจนและมี 
ประสิทธิภาพ สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต ส่งเสริมความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับหน่วยงานทุกภาค 
ส่วน 
มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน 
๑. พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม พร้อมทั้งสร้างความโปร่งใสและเป็นธรรมในการ 
บริหารงานบุคคลภายใต้ระบบคุณธรรม 

๑.๑ ให้สถานศึกษาท่ีมีพันรกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีโครงสร้างของหน่วยงาน 
อัตรากำลัง การบริหารงนบุคคล และงบประมาณที่เหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจและความรับผิดชอบ 

๑.๒ สนับสนุนให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อ้านาจระหว่างสถานศึกษาด้วยกันเอง 
๑.๓ ให้สถานศึกษา ควบคุ กำกับ ติดตาม ประเมินผล การใช้อ้านาจในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและ 

ปราบปรามการทุจริต 



๒. สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต 

๒.๑ วางแนวทางและส่งเสริมบทบาทความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคอกชน ในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

๒.๒ ประสานความร่วมมือกับองค์กรภาคเอกชนเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
๓. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

๓.๑ สนับสนุนให้หน่วยงานสถานศึกษาด้านเนินการจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ หรืออุปกรณ์ท่ีมีความ
ทันสมัยมาใช้ในการด้านเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

๓.๒ สนับสนุนให้มีการศึกษา ค้นคว้า และวิจัยงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
๓.๓ ให้มีการวางระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาของแต่ละ

หน่วยงานเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการดำเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
๔. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร 

๔.๑ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 
๔.๒ พัฒนาปรับปรุงและเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการบริหารงานที่โปร่งใสและเป็นธรรม 

๕. ส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการจัดการระบบการควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง 
๕.๑ ส่งเสริมให้มีการจัดท้ารายงานควบคุมภายในของสถานศึกษา 
๕.๒ ส่งเสิรมสนับสนุนให้ทุกสถานศึกษามีแผนการตรวจสอบภายในที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ. 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและปราบปรามการ 
ทุจริตสถานศึกษา 
วัตถุประสงค์ 
มุ่งพัฒนาสมรรถนะ และขีดความสามารถให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาให้สัมฤทธิ์ผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ไขสภาพปัญหาการทุจริตให้เป็น 
ระบบอย่างต่อเนื่อง สร้างมาตรฐานทางวิชชีพให้สมารถร่วมมือหรือประสานการปฏิบัติกับองค์กรทุกภาค 
ส่วน 
มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน 
๑. พัฒนาสมรรถนะและขีดความสมารถของครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต 

๑.๑ กำหนดให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนฝึกอบรมหลักสูตรด้านการป้องกันและปราบปรามการ 
ทุจริตภาครัฐ เพ่ือให้มีความเชี่ยวชาญ 

๑.๒ กำหนดให้มีหลักสูตรการศึกษา และหลักสูตรการฝึกอบรมวิชชีพด้านการป้องกันและปราบปรามการ 



ทุจริตสถานศึกษา 
๑.๓ ส่งเสริมให้หน่วยงานสถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนความรู้ และข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันและ 

ปราบปรามการทุจริต 
๒. สร้างมาตรฐานทางวิชชีพด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

๒.๑ ส่งเสริมให้หน่วยงานสถานศึกษาร่วมกันสร้างมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ 
๒.๒ กำหนดให้มีหน่วยงานหลัก เพ่ือรับผิดชอบในการติดตามประเมินผล รวมถึงการลงโทษครู บุคลากร 

ทางการศึกษา นักเรียน 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑. โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยาปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส 
๒. คณะครู บุคลากทางการศึกษา นักเรียน มีจิตสำนึกในคาปฏิบัติงานตามระเบียบวินัย มีความชื่อสัตย์ 

สุจริต 
๓. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ปฏิบัติงนตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลักปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางปฏิบัติ 
๔. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนมี ความข้าใจและให้ความร่วมมือในกิจกรรมการป้องกันและ 

ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
๕. ๑. โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยาปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงเป็นแนวทางปฏิบัติ 

บทสรุป 
แผนปฏิบัติการป้องกันแลปราบปรามการทุจริตโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยาประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๓ จัดท้าขึ ้นเพื ่อใช้เป็นแนวทางในการด้านเนินงานในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
สถานศึกษา ในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่คาดหวังไว้ 
ท้าให้การปฏิบัติรชการตมอ้านาจหน้าที่ของราชการเป็นไปในลักษณะที่มีความรับผิดชอบ ท้าให้ผู้ปกครอง ชุมชน
กรรมการสถานศึกษา มีความเชื่อถือในความมีคุณธรม จริยธรรม การปฏิบัติหน้าที่โดยการค้านึงถึงประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการยึดมั่นในหลักธรรมมาภิบาล สามารถแก้ไขปัญหาการทุ จริตและ
ประพฤติมิชอบของคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ให้ลดน้อยลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลอย่างเป็น
รูปธรรมมากยิ่งขึ้น 
ดังนั้น ในการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ต้องบูรณาการและอาศัยความ 
ร่วมมือจากทุกภาคส่วน และจะต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องให้เป็นระบบ โดยหากมีการบูรณาการความร่วมมือ 
จากทุกภาคส่วนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ก็จะส่งผลต่อการบรรลุตามผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังไว้ ส่วนราชการและ 



สถานศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีจิตสำนึกใน 
การเป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย และมีความซื่อสัตย์สุจริต 


