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โรงเรียนบ้านสดอ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 1



ค าน า 

 
การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานานและฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้าการพัฒนาศักยภาพ 

และขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศซึ่งในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องท าให้เกิดความ
เสียหาย ในวงกว้างโดยส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบการเมืองการปกครองและการบริหาร
ราชการ เป็นอย่างมากการแก้ปัญหาทุจริตจึงเป็นส่ิงส าคัญท่ีหน่วยงานในภาครัฐซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคล่ือน
ประเทศไท ให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้อย่างทัดเทียม ท่ีจะต้องประสานความร่วมมือท้ัง
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมเพื่อร่วมกันพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการและการพัฒนาคนควบคู่ไป
พร้อมๆกัน โดยการปลูกฝังความซื่อสัตว์สุจริตรับผิดชอบ มีวินัยตลอดจนค่านิยมอื่นๆท่ีถูกต้องรวมทั้งเข้าใจวิถีด าเนิน
ชีวิตท่ีสมควร และมีคุณค่าประกอบกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีค าส่ังท่ี ๖๙/๒๕๖๗ เรื่องมาตรการป้องกัน
และแก้ไขปัญหา ทุจริตประพฤติมิชอบ ได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนว
ทางการป้องกันและ แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้าง
ธรรม ในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้ 
ประพฤติมิชอบได้เพื่อให้การด าเนินการดังกล่าวบรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม  ส านักงานปลัดงานนิติการโงเรียนบ้าน
สดอ จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขึ้นเพื่อขับเคล่ือน
ยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐให้เกิดผลในทางปฏิบัติและเพื่อขับเคล่ือน
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ โรงเรียนบ้านสดอให้บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามว ิสัยทัศน์ก าหนดไว้ 
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ส่วนที่ ๑ 
บทน า 

๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในสถานศึกษา  
การวิเคราะห์ความเส่ียงในการเกิดการทุจริตในสถานศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการบ่งช้ีความเส่ียงของ

การทุจริตท่ีมีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตท่ีอาจจะเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานท่ี
อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตท่ีมีอยู่ในปัจจุบันมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม ่

การทุจริตในระดับสถานศึกษาพบว่าปัจจัยท่ีมีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับสถานศึกษา 
ได้แก่ การกระจาย อ านาจลงสู่สถานศึกษา แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมีวัตถุประสงค์ส าคัญเพื่อให้
บริการต่างๆ ของรัฐ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ในทาง
ปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการ ทุจริตในท้องถิ่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน 

ลักษณะการทุจริตในส่วนของสถานศึกษา จ าแนกเป็น ๗ ประเภท ดังนี้  
 ๑) การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้างและการเงินการคลัง ส่วนใหญ่
เกิดจากการละเลย ของสถานศึกษา 
 ๒) สภาพหรือปัญหาท่ีเกิดจากตัวบุคคล 

๓) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
๔) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม

จริยธรรม 
๕) สภาพหรือลักษณะปัญหาท่ีเกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
๖) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบ 

จากภาคส่วนต่างๆ 
 ๗) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากอ านาจบารมีและอิทธิพลท้องถิ่น 

สาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตของสถานศึกษาสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี ้ 
 ๑) โอกาสแม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แต่พบว่ายังคงมีช่องว่างท่ีท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมายท่ีไม่
เข้มแข็ง กฎหมาย กฎ ระเบียบไม่รัดกุมและอ านาจหน้าท่ีโดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีก โอกาสหนึ่งท่ีท า
ให้เกิดการทุจริต 
 ๒) ส่ิงจูงใจเป็นท่ียอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีมุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ท าให้คนใน
ปัจจุบันมุ่งเน้นท่ีการสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าท่ีมีแนวโน้มท่ีจะท าพฤติกรรทุจริต
มากยิ่งขึ้นการ 
 ๓) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบท่ีซับซ้อนขึ้น โดยเฉพาะการ
ทุจริตใน เชิงนโยบายท่ีท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชนขาดกลไกการตรวจสอบ
ความโปร่งใสท่ีมี ประสิทธิภาพดังนั้นจึงเป็นการยากท่ีจะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่านี้ 



 ๔) การผูกขาดในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ - จัดจ้าง เป็นเรื่องของ
ผูกขาด ดังนั้น จึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่
เจ้าหน้าท่ีเพื่อให้ตนเองได้รับ 
สิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐรูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ ผูกขาดในโครงการก่อสร้างและ
การโครงสร้าง พื้นฐานภาครัฐ 

๕) การได้รับค่าตอบแทนท่ีไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่ง ท่ีท า
ให ้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริตเพราะความต้องการท่ีจะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ท าให้เจ ้าหน้าท่ีต้อง
แสวงหาช่องทาง เพื่อเพิ่ม“รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 
 ๖) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมท่ีได้รับการเน้นเป็นพิเศษ 
เครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน มีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาปน้อยลงพบว่าคนและมี
ความเห็น แก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นท่ีต้ังมากกว่าท่ีจะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม 
 ๗)มีค่านิยมท่ีผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปล่ียนจากยกย่องคนดีคนท่ีมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นยกย่อง
คนท่ีมี เงินคนท่ีเป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนท่ีมีต าแหน่งหน้าท่ีการงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ท่ีมีค่านิยมท่ีผิดเห็นว่าการ
ทุจริตเป็นวิถีชีวิต เป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะท าการทุจริตฉ้อ
ราษฎร์บังหลวง  โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 
 
๒. หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังท่ีนับวันยิ่งจะสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น 
และส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติเป็นปัญหาล าดับต้นๆ ท่ีขัดขวางการพัฒนา
ประเทศท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง แม้ว่าในช่วงระยะท่ีผ่านมา ประเทศไทยได้ ให้เห็นถึงความ
พยายามในการปราบปรามการป้องกันการทุจริต ไม่ว่าจะการเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่า
ด้วยการต่อต้านการทุจริต ( United Nations  Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. ๒๔๔๖  การ
จัดต้ังองค์กรตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติไดจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว ๓ ฉบับแต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทย
ไม่ได้มีแนวโน้มท่ีลดน้อยถอยลง สาเหตุท่ีท าให้การทุจริตเป็นปัญหาท่ีส าคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัย
ทางด้านพื้นฐานโครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมท่ีต้ังอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง ( VerticalRelation ) หรือ
อีกนัยหนึ่งคือพืน้ฐานของสังคมอุปถัมภ์ท่ีท าให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพี่
น้องและพวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนท่ีมีเงินและมีอ านาจ คนไทย
บางส่วนมองว่าการทุจริต คอรัปช่ันเป็นเรื่องปกติท่ียอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาท่ีฝังรากลึกในสังคมไทยมา
ต้ังแต่อดีต หรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการท างานท่ี
ไม่ได้บรูณาการความร่วมมือของทุกภาค ส่วนไว้ด้วยกัน จึงผลให้การท างานของกลไกหรือความพยายามท่ีได้กล่าว
มาข้างต้น  ไม่สามารถท าได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง 

ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท่ีใช้อยู่เป็นฉบับท่ี ๓ เริ่มจากปี พ.ศ.
๒๕๖๐ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๔  ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมใหม่ท่ีประชาชนไม่
เพิกเฉยต่อเป็นสังคมมิติ การทุจริตทุกรูปแบบโดย ได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐตลอดจน



ประชาชนในการพิทักษ์รักษา ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิใน
ด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต้าน
ทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต ( Corruption Perceptions  
Index : CPI ) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ในป ีพ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งการท่ีระดับคะแนนจะสูงขึน้ได้นัน้ การบริหารงาน
ภาครัฐต้องมีระดับ     ธรรมาภิบาลท่ีสูงขึ้นที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน
ไม่ใช่ต าแหน่งหน้าท่ีในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนด ยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น ๔ 
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างจิตส านึกค่านิยม ให้ทุกหน่วยงานของโรงเรียนบ้านสดอบริหารงานตามหลักธรรมาภิ

บาล  
วัตถุประสงค์ 
เพื่อส่งเสริม เสริมสร้าง จิตส านึกและค่านิยม ให้ทุกหน่วยงานของโรงเรียนบ้านสดอบริหารงานตามหลัก        

ธรรมาภิบาลโดยมีทัศนคติ วิสัยทัศน์ ในการร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของโรงเรียนบ้านสดอ รวมทั้งการรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ทุกหน่วยงานมีวินัย เคารพกฎหมาย กฎ และ
ระเบียบ ท่ีจะเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหาการพัฒนา ตลอดจนเป็นการวางรากฐานในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตของโรงเรียนบ้านสดออย่างมีประสิทธิภาพ 

มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 
  ๑. ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๑.๑ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหาร เจ้าหน้าท่ีและประชาชน ให้ปฏิบัติงานและด าเนิน
ชีวิต 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๑.๒ ประยุกต์การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดมรรคผลในทางปฏิบัติ 
๑.๓ ส่งเสริมการเรียนรู้หรือการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่ทุก

หน่วยงาน 
  ๒. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าท่ีทุกระดับได้เรียนรู้และปฏิบัติงานตามหน้าท่ีด้วยหลักธรรมาภิบาล 
  ๒.๑ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าท่ีของโรงเรียนบ้านสดอมีความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งมีการฝึกเพื่อบรมให้ 

ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 
๒.๒ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าท่ีของโรงเรียนบ้านสดอได้ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางคุณธรรม

และ 
จริยธรรม 

๒.๓ควบคุม ก ากับ ดูแลการปฏิบัติงาน การประพฤติปฏิบัติตนของเจ้าหน้าท่ีขององค์การ
บริหาร ส่วนต าบลน้ าร้อนให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 

๓. ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้าน โดยให้ยึดถือ
เป็นค่านิยมกระแสหลักของชาติ 



๓.๑ ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้เจ้าหน้าท่ีโรงเรียนบ้านสดอปฏิบัติหน้าท่ีราชการด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริตเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 

๓.๒ รณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สังคมมีค่านิยมยกย่องเชิดชู และเห็นคุณค่าของการ
ประพฤติ ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 

๓.๓ ส่งเสริมเชิดชูหน่วยงานหรือบุคคลท่ีมีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตของ โรงเรียนบ้านสดอ 

๓.๔ ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานร่วมกนัสร้างค่านิยมในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตโรงเรียนบ้านสดอ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ บูรณาการระหว่างหน่วยงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
วัตถุประสงค์ 
เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของโรงเรียนบ้านสดอในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ 

ทุจริตและประพฤติมิชอบส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริต
หรือ ประพฤติมิชอบในโรงเรียนบ้านสดอ เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชนให้เป็นกลไกในการ
ตรวจสอบถ่วงดุลรวมถึงการสร้างหลักประกันความปลอดภัยในการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 
๑. บูรณาการระหว่างหน่วยงานภายในโรงเรียนบ้านอาเลากับองค์กรทุกภาคส่วนในการ

ป้องกัน 
และแก้ไข ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

๑.๑ ประสานความร่วมมือทางด้านข้อมูลและการปฏิบัติงานระหว่างโรงเรียนบ้านสดอกับองค์กร
ทุก 

ภาคส่วน 
๑.๒ ใหม้ีมาตรการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนบ้านสดอให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

จัด 
ให้ม ีช่องทางท่ีประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนบ้านสดอ 

๑.๓ ส่งเสริมสนับสนุน องค์กรและบุคลากรทางด้านส่ือสารมวลชน ให้มีความเข้มแข็ง และเป็น
อิส การท าหน้าท่ีตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนรับทราบ 

๑.๔ ส่งเสริม สนับสนุนให้ มีระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อท าการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ในการ 
ปราบปรามการทุจริตในโรงเรียนบ้านสดอ  โดยให้มีเว็บบอร์ดเพื่อติดต่อส่ือสารระหว่างกัน 

๒. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิ
ชอบ 

โรงเรียนบ้านสดอ 
๒.๑ เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ภาคประชาชนมีความต่ืนตัวต่อสภาพปัญหา
การ 

ทุจริตและประพฤติมิชอบในโรงเรียนบ้านสดอ 



๒.๒ สร้างและพัฒนาช่องทางในการรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสให้มีความสะดวกหลากหลวง 
รวมทั้งสร้างหลักประกันความปลอดภัยให้แก่บุคคลหน่วยงานหรือข้อมูลนั้น  

๒.๓ ส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
๒.๔ ก าหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้แจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้ได้รับรางวัลตอบแทน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของโรงเรียนบ้านสดอ 

วัตถุประสงค์ 
มุ่งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจให้เหมาะสมชัดเจน และมี 

ประสิทธิภาพส่งเสริมการกระจายอ านาจสู่ระดับกองสร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับ
ภาคเอกชนให้ ศักยภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปรับปรุงและพัฒนาเทศบัญญัติข้อบังคับท่ีเอื้อ
ประโยชน์แก้ไข ทุจริตหรือเป็นอุปสรรคต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ 

มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 
  ๑. พัฒนาระบบในการตรวจสอบควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจให้เหมาะสม ชัดเจน และมี
ประสิทธิภาพ 

๑.๑ ให้ทุกหน่วยงานในโรงเรียนบ้านสดอ ท่ีมีพันธกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
โครงสร้างของหน่วยงานอัตราก าลังการบริหารงานบุคคลและงบประมาณท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ
และความรับผิดชอบ 

๑.๒ ให้มีกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ 
ฝ่ายบริหารเพื่อสามารถถ่วงดุลหรือยับยั้งอีกอ านาจหนึ่งได้ 

๑.๓ สนับสนุนให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อ านาจระหว่างหน่วยงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเขวาสินรินทร์ด้วยกันเอง 

๑.๔ ให้หน่วยงานทุกหน่วยงานควบคุม ก ากับ ติดตาม ประเมินผล การใช้อ านาจในการ
ปฏิบัติงาน ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตด้วยความรวดเร็วต่อเนื่องและเป็นธรรม 

  ๒. สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างโรงเรียนบ้านสดอกับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต  

๒.๑ วางแนวทางและส่งเสริมบทบาทความร่วมมือระหว่างโรงเรียนบ้านสดอกับภาคเอกชนหรือ 
หน่วยงานตรวจสอบภายนอกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของโรงเรียนบ้านสดอ 

วัตถุประสงค์ 
มุ่งพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจ้าหน้าท่ีของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

ให้สัมฤทธิผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ไขสภาพปัญหาการทุจริตให้เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง สร้างมาตรฐาน
ทางวิชาชีพให้สามารถร่วมมือหรือประสานการปฏิบัติกับองค์กรทุกภาคส่วน 

มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 



  ๑. พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจ้าหน้าท่ีของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต 

๑.๑ โครงการให้ความรู้ในการป้องกันการปราบปรามการทุจริตคอรัปช่ัน ท้ังภาคการเมืองและ
ภาครัฐประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๑.๒ มาตรการ “จัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” 
ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินการขับเคล่ือนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็นรูปธรรม 

ในทางปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี ๓ (พ.ศ.
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) โรงเรียนบ้านสดอ จึงได้ตระหนกัและให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการท่ีมีความโปร่งใสสร้าง
ค่านิยมวัฒนธรรม สุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืน จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อ
ก าหนดแนวทางการขับเคล่ือนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่างๆ 
ท่ีเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 
 
๓. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 
 ๑) เพื่อยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารโรงเรียนบ้านสดอ 

๒) เพื่อยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมือง 
ข้าราชการ ฝ่ายบริหาร บุคลากรของโรงเรียนบ้านสดอรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 

๓) เพื่อให้การบริหารราชการของโรงเรียนบ้านสดอ เป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี                 
(Good Governance) 
 ๔) เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม ( people's  participation) และตรวจสอบ ( People’s audit) 
ของภาคประชาชน ในการบริหารกิจการของโรงเรียนบ้านสดอ 

๕) เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ ของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขวามสินรินทร์ 
 
๔. เป้าหมาย 
 ๑) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรของโรงเรียนบ้านสดอ รวมถึงประชาชนใน
ท้องถิ่นมี จิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนท้องถิ่น 
ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน แห่งผลประโยชน์และ
แสวงหา ประโยชน์โดยมิชอบ 
 ๒) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานท่ีสามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ 
ข้าราชการ 
 ๓) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการท่ีสนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วม
และตรวจสอบ การปฏิบัติหรือบริหารราชการของโรงเรียนบ้านสดอ 
 



๔) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของโรงเรียนบ้านสดอท่ีมี
เข้มแข็งในการ ตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม 
 ๕) โรงเรียนบ้านสดอ มีแผนงานท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบจนเป็นท่ี ยอมรับจากทุกภาคส่วน 
 
๕. ประโยชน์ของการจัดท าแผน 

๑) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรของโรงเรียนบ้านสดอ รวมถึงประชาชนใน
ท้องถิ่นมี จิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการต่อต้านการ
ทุจริต ( Anti - Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง ท่ีสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการ ท างานและชีวิตประจ าวัน 
 ๒) โรงเรียนบ้านสดอ สามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี                             
(Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
 ๓) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ รวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะ
พลเมืองท่ีจิตส านึก รักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนท่ีมีความเข้มแข็งในการ
เฝ้าระวังการทุจริต 
 ๔) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
โรงเรียนบ้านสดอ  ท้ังจากภายในและภายนอกองค์กรท่ีมีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 
 ๕) โรงเรียนบ้านสดอ มีแนวทางการบริหารราชการท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริต
และประพฤติมิชอบ จนเป็นท่ียอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นสถานศึกษาต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต อันจะ
ส่งผลให้ ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็น เครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตท่ี
เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
 
 
                                                                                                                                             



ส่วนที่ ๒ 
แผนปอ้งกันและปราบปรามการทุจริต 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยมให้ทุกหน่วยงานของโรงเรียนบ้านสดอปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล วัตถุประสงค์ เพื่อ
ส่งเสริม เสริมสร้าง จิตส านึกและค่านิให้ทุกหน่วยของโรงเรียนบ้านสดอบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
 

มาตรการ/แนวทางด าเนินการ โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ผู้รับผิดชอบ 
    

๑.ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับได้เรียนรู้และปฎิบัติงาน - โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน ๑๐,๐๐๐ บาท  
ตามหลักธรรมาภิบาล การปฏิบัติงาน   

    

๒. ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับได้เรียนรู้และ - จัดท าประกาศประมวลจริยธรรมแก่บุคลากร -  
ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล    

    

๓. ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชูความดี - มีการใช้ดุลยพินิจในการบริหารงานบุคคลอย่างโปร่งใส -  
ความซื่อสัตว์สุจริต และเป็นธรรมโดยมีหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณา   

 อย่างชัดเจน   



 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ บูรณาการระหว่างหน่วยงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

มาตรการ/แนวทางด าเนินการ โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ผู้รับผิดชอบ 
    
๑.บูรณาการระหว่างหน่วยงานในการป้องกันและแก้ไข ๑.๑ จัดท าตู้ ปณ หรือ.เว็บไซต์ แจ้งเหตุทุจริต -  
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ๑.๒ จัดต้ังศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ -  

 ๑.๓ จัดท าตู้รับฟังความคิดเห็นและแจ้งเหตุทุจริต -  
   -  
๒.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ๒.๑ จัดต้ังเครือข่ายการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต -  

 ชุมชนและโรงเรียนบ้านสดอ   
 ๒.๒ จัดกิจกรรมรณรงค์ต้านการทุจริต -  
 ๒.๓ แต่งต้ังประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการในการด าเนิน -  
 ต่างๆของโรงเรียนบ้านสดอ   

 
 
 
 
 
 
 



 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของโรงเรียนบ้านสดอ 

มาตรการ/แนวทางด าเนินการ โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ผู้รับผิดชอบ 
    

๑.จัดท าระบบตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลให้ ๑.๑ จัดกิจกรรมตรวจสอบติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน -  
เหมาะสม ๑.๒ จัดกิจกรรมลดความเส่ียงในการจัดซื้อจัดจ้าง -  

 ๑.๓ จัดท าเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ราคากลาง ทางประกาศและ -  
 เว็บไซต์   
 ๑.๔ จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง แผนการใช้จ่ายเงิน และ -  
 เผยแพร่ให้ประชาชนทราบ   
    
๒.สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหนว่ยงานกับ ๒.๑ จัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสาร -  
ภาคเอกชน    

 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของโรงเรียนบ้านสดอ 
 

มาตรการ/แนวทางด าเนินการ โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ผู้รับผิดชอบ 
    
๑.พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจ้าหน้าท่ีรัฐ ๑.๑ โครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและปราบปรามการ   
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติ ทุจริตคอรัปช่ันท้ังภาคการเมืองและภาครัฐ   
มิชอบ ๑.๒ มาตรการ “จัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับ   

    



 


