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หลักการและเหตุผล 
 การทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นปัญหาที่มีมานานและยิ่งมีกระบวนการที่มีความซับซ้อนมากขึ้น ถือเป็น 
ปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งในองค์การภาครัฐและเอกชน ซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงขึ้นส่งผลให้เกิดวิกฤตศรัทธาต่อสังคมไทย 
ปัจจุบันมีการตรวจสอบและเผยแพร่ให้สาธารณชนได้รับทราบ ทําให้ประชาชนให้ความสนใจการทํางานของภาครัฐ 
มากยิ่งขึ้น 
 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เป็นวาระแห่งชาติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 
2549 โดยใช้ชื่อว่า “วาระแห่งชาติด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาล การป้องกันการทุจริตประพฤติ มิชอบ ในภาครัฐ” ต่อมา 
คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2551 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐนาแนวทางและมาตรการตาม ยุทธศาสตร์ 
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551-2555 ไปใช้เป็นกรอบทิศทางการประสานความร่วมมือ 
ในการดําเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ โดยกําหนดเพิ่มเติมไว้ในแผน 
ปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจําปีของส่วนราชการซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติราชการและ 
การบูรณาการป้องกันและปราบปรามแก้ไขปัญหาการทุจริต คอร์รัปชั่น ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล 
 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2557-2559 นโยบายการบริหารจัดการที่ดี 
มุ่งเน้นเสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ และพัฒนาความโปร่งใสในการ 
ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ นําไปสู่ 
การปฏิบัติให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม และเป็นเครื่องมือชี้นําการพัฒนาหน่วยงานจากทุกภาคส่วนให้เกิดการบูรณาการ 
ความร่วมมือกันอย่างจริงจังในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยมีวัตถุประสงค์หลัก 4 ประการ คือ 
 1) สังคมไทยมีวินัย คุณธรรมและจริยธรรม 
 2) เครือข่ายจากทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 3) ระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม กระจาย และถ่วงดุลอํานาจอย่างมีประสิทธิภาพ 
 4) สังคมรู้เท่าทัน ร่วมคิดป้องกันการทุจริต โดยจะมีการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ 4 ประการ  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ปลูกจิตสํานึก ค่านิยม คุณธรรม และจริยธรรม และสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน  
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 : รวมพลังแผ่นดินป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่หน่วยงานต่อต้านการทุจริต  
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 : สร้างบุคลากรมืออาชีพป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

แผนป้องกันและปราบปรามการทจุริตของโรงเรียนหนองแวงวิทยา 
(ปีงบประมาณ 2565-2567) 
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 การดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในส่วนราชการสํานักงาน 
คณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) และสํานักงานคณะกรรมการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.) กําหนดให้ส่วนราชการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2562 โดยมีแนวทางในการดําเนินงานคือหากส่วนราชการ 
ได้จัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และมีการกําหนดแผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ตัวชี้วัด ไว้แล้ว และเห็นว่าสามารถ 
ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติฯ ได้ก็ให้นําแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ ตัวชี้วัด ดังกล่าวมาบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2562 หากไม่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติฯ 
ก็กําหนดขึ้นมาใหม่และนําไปบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี ด้วย  โดยกําหนด แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ตัวชี้วัด 
ให้เป็นไปตามพันธกิจ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของโรงเรียน 
 ดังนั้น เพ่ือให้การดําเนินการเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี โรงเรียนหนองแวงวิทยา จึงได้จัดทําแผนป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต 3 ปี (พ.ศ. 2565 – 2567) ขึ้นเพ่ือเป็นกรอบในการดําเนินการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตของสถานศึกษา และให้ส่วนราชการ/หน่วยงาน ใช้เป็นแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติการการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตประจําปีต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตสำนึกในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม 
จริยธรรมในการดําเนินชีวิตและปฏิบัติงาน 
 2. เพ่ือป้องกันและเฝ้าระวังมิให้เกิดการทุจริต การปฏิบัติ และ/หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในการ 
ปฏิบัติราชการข้ึนภายในหน่วยงานโดยประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเครือข่ายภาคประชาชนในการติดตาม 
ตรวจสอบแจ้งข้อมูลเบาะแสการประพฤติมิชอบ 
 3. เพ่ือส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนหนองแวงวิทยามีระบบการทํางานและ 
การตรวจสอบที่เข้มแข็งในการป้องกันการทุจริต 
 4. เสริมสร้างศักยภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 
ข้อมูลประกอบการจัดทําแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 โรงเรียนหนองแวงวิทยา ได้จัดทําแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สํานักงาน ป.ป.ช. กําหนดเป็นข้อมูลประกอบการจัดทําแผน 
 
การติดตามผลความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ 
2565-2567 โรงเรียนหนองแวงวิทยา 
 
 แนวทางการตรวจติดตามผลความก้าวหน้าการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ 
ทุจริตภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ 2565 ดําเนินการดังนี้ 
 ติดตามผลความก้าวหน้างาน/โครงการ และงบประมาณประจําปีงบประมาณ 2565 โดยกําหนดกิจกรรม 
และแผนผัง (Gantt Chart) การติดตามผลความก้าวหน้าในห้วงระยะเวลาการในการดําเนินโครงการตาม 
แผนปฏิบัติการฯ ดังนี้ 
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ( เดือน ) ปีงบประมาณ 2565 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

1 กิจกรรมประกาศ 
เจตนารมณ/์กําหนด 
นโยบาย คณุธรรมและ 
ความโปร่งใสในการ 
ดําเนินงาน 

            

2 กิจกรรมการประชุม 
เชิงปฏิบัติการ “แนว 
ทางการป้องกัน 
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
ภายในองค์กร” 

            

3 กิจกรรมทําความด ี
เพื่อสาธารณะ แบ่งปัน
ลดความเห็นแก่ตัว โดย 
ยึดหลักพอเพียง มีวินัย 
สุจรติ จิตสาธารณะ 

            

4 กิจกรรมจดัการเรียน 
การสอนโดยใช้ 
หลักสตูรตา้นทุจริต 
ศึกษา 

            

5 กิจกรรมประชุม 
ปฏิบัติการเตรียมความ 
พร้อมรับการประเมิน 
คุณธรรมและความ 
โปร่งใสในการ 
ดําเนินงานของ 
สํานักงานเขตพื้นท่ี 
การศึกษา (ITA) ประจําปี 
2565 และการจัดทํา 
หลักฐานเชิงประจักษ ์

            

6 เสนอสรุปผลการ 
ดําเนินงานต่อผู้อํานวยการ 
สถานศึกษาเพื่อทราบ 
ต่อไป 
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ความนํา 
 

หลักการและเหตุผล 
 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กําหนดประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม 
คํารับรองการปฏิบัติราชการของโรงเรียนหนองแวงวิทยา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตัวชี้วัดที่ 7 ระดับ 
ความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยพิจารณาจากผลสําเร็จของการ 
ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา และการจัดการข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือ 
ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของครู บุคลากรทางการศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และข้อกล่าวหาครู 
บุคลากรทางการศึกษาที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความรับผิดชอบต่อประชาชน ไม่มีคุณธรรม ไม่มีจริยธรรม 
ไม่คํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง และไม่มีธรรมมาภิบาลตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทาง ราชการ 
ที่เก่ียวข้องได้กําหนดไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การตรวจสอบนำเรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบสวน 
ข้อเท็จจริง การแจ้งตักเตือน ดําเนินคดี หรืออ่ืนๆ ตามระเบียบข้อกฎหมายที่กําหนดไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 ในการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนหนองแวงวิทยา ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 นั้น โรงเรียนหนองแวงวิทยาได้ทําการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตสถานศึกษา และผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ประจําปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยกําหนดให้สถานศึกษาต้องจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ในหน่วยงานของตนเพื่อสนับสนุนและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 4 
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างจิตสํานึก ค่านิยม ให้สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและปราบปรามการ 
ทุจริตสถานศึกษา 
 
วัตถุประสงค์ 
 มีการบริหารการจัดการอย่างเป็นระบบ ครูมีจรรยาบรรณ และมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู 
ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ใน  
ระดับดี สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยและอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม สามารถดํารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมี  
ความสุข 
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แผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริตกับมาตรฐานความโปร่งใส ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 โรงเรียนหนองแวงวิทยา 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เสริมสร้างจิตสํานึก ค่านิยม บริหารงานในองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 
มาตรฐานความโปร่งใส : มิติที่ 1 ด้านนโยบาย/ผู้บริหารในการสร้างความโปร่งใส 
แผนงาน : ส่งเสริมให้บุคลากรของโรงเรียนมีจิตสํานึกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม 

มาตรการ กิจกรรม/โครงการ ตัวช้ีวัดผลสําเร็จ 
เป้าหมายปีงบประมาณ 

งบประมาณ 
ช่วงระยะเวลาดำเนินการ 

/ผู้รับผิดชอบ 2565 2566 2567 
1. ส่งเสริมการ 
ปฏิบัติงานและการ 
ดําเนินชีวิตตามหลัก 
ปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียง 

1.1 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ครู  
บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนให้ปฏิบัติ 
งานและดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง 

จํานวนช่องทางเผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ 

อย่างน้อย 
2 ช่องทาง 

อย่างน้อย 
3 ช่องทาง 

อย่างน้อย 
4 ช่องทาง 

- ตลอดปีการศึกษา 
(ผู้รับผิดชอบโครงการ) 

1.2 ประยุกต์การนําหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดมรรคผล 
ในทางปฏิบัติ 

มีแผนการจัดการเรียนรู้ 
ที่น้อมนําหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

ร้อยละ 80 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 80 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 80 
ขึ้นไป 

- ตลอดปีการศึกษา 
(ครูทุกคน) 

1.3 จัดให้มีหลักสูตรการเรียนรู้หรือ 
การฝึกอบรมเก่ียวกับการใช้หลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงแก่ครูบุคลากร 
ทางการศึกษา นักเรียน 

หลักสูตรสถานศึกษา / 
หลักสูตรกลุ่มสาระ 

การเรียนรู้ 

ร้อยละ 80 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 80 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 80 
ขึ้นไป 

- เม.ย-พ.ค. 
(ผู้รับผิดชอบโครงการ) 

2. ส่งเสริมให้ครู 
บุคลากรทางการศึกษา 
นักเรียน ได้เรียนรู้และ 
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ 
ด้วยหลักธรรมาภิบาล 

2.1 ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการ 
ศึกษา นักเรียน มีความรู้ความเข้าใจ 
รวมทั้งมีการฝึกอบรมเพ่ือให้ปฏิบัติงาน 
ตามหลักธรรมาภิบาล 

จํานวนครั้งที่จัดอบรม อย่างน้อย 
1 ครั้ง 

อย่างน้อย 
2 ครั้ง 

อย่างน้อย 
3 ครั้ง 

- ตลอดปีการศึกษา 
(ผู้รับผิดชอบโครงการ) 

2.2 ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการ 
ศึกษา นักเรียน ได้ประพฤติปฏิบัติ 

จํานวนช่องทางการ 
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

อย่างน้อย 
1 ช่องทาง 

อย่างน้อย 
2 ช่องทาง 

อย่างน้อย 
3 ช่องทาง 

- ตลอดปีการศึกษา 
(งานสารสนเทศ) 
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 ตนตามมาตรฐานทางคุณธรรมและ 
จริยธรรม 

      

2.3 ควบคุม กํากับ ดูแลการปฏิบัติงาน 
การประพฤติปฏิบัติตนของครูบุคลากร 
ทางการศึกษา นักเรียนให้เป็นไปตาม 
หลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทาง 
คุณธรรมและจริยธรรม 

ร้อยละของการปฏิบัติตน 
ตามหลักธรรมาภิบาล 

อย่างน้อย 
ร้อยละ 80 

อย่างน้อย 
ร้อยละ 80 

อย่างน้อย 
ร้อยละ 80 

- ตลอดปีการศึกษา 
(กลุ่มบริหารงานบุคคล) 

3. กําหนดให้มี 
หลักสูตรทางการศึกษา 
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือใน 
การป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต 
สถานศึกษา 

3.1 จัดให้มีหลักสูตรทางการศึกษา/ 
หลักสูตรการฝึกอบรมด้านการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
ทุกระดับชั้นเรียน 

100 % 100 % 100 % 10,000 เม.ย.พ.ค 
(กลุ่มบริหารวิชาการ) 

3.2 กําหนดให้หลักสูตรด้านการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
เป็นหลักสูตรบังคับท่ีใช้ฝึกอบรมครู 
บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนทุกระดับ 
ชั้น 

จํานวนการจัดอบรม อย่างน้อย 
1 ครั้ง 

อย่างน้อย 
2 ครั้ง 

อย่างน้อย 
3 ครั้ง 

- ตลอดปีการศึกษา 
(กลุ่มบริหารวิชาการ) 

3.3 ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการ 
ตลอดจนข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

จํานวนช่องทางการ 
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

อย่างน้อย 
1 ช่องทาง 

อย่างน้อย 
2 ช่องทาง 

อย่างน้อย 
3 ช่องทาง 

- ตลอดปีการศึกษา 
(งานสารสนเทศ) 

4. ส่งเสริมค่านิยมการ 
ยกย่องและเชิดชูความดี 
ความซื่อสัตย์สุจริต 

4.1 ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ครู 
บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนปฏิบัติ 
หน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 

จํานวนช่องทางการ 
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

อย่างน้อย 
1 ช่องทาง 

อย่างน้อย 
2 ช่องทาง 

อย่างน้อย 
3 ช่องทาง 

- ตลอดปีการศึกษา 
(กลุ่มบริหารงานบุคคล) 
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และการต่อต้านการ 
ทุจริต 

เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม จํานวนช่องทางการ 
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

อย่างน้อย 
1 ช่องทาง 

อย่างน้อย 
2 ช่องทาง 

อย่างน้อย 
3 ช่องทาง 

- ตลอดปีการศึกษา 
(งานสารสนเทศ) 4.2 รณรงค์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

ให้สังคมมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และ 
เห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติ 
ตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
4.3 ส่งเสริม เชิดชู หน่วยงานหรือ 
บุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

มอบรางวัลและประกาศ 
เกียรติคุณเจ้าหน้าที่กลุ่ม 
ครูและเจ้าหน้าที่ดีเด่น 

ประจําปีการศึกษา 

อย่างน้อย 
1 ครั้ง 

อย่างน้อย 
1 ครั้ง 

อย่างน้อย 
1 ครั้ง 

- มี.ค. 
(กลุ่มบริหารงานบุคคล) 

4.4 ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วน 
ร่วมกันสร้างค่านิยมในการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

จํานวนคณะกรรมการ 
ที่บุคลากรเข้าเป็น 

กรรมการดําเนินงาน 

อย่างน้อย 
1 คณะ 

อย่างน้อย 
1 คณะ 

อย่างน้อย 
1 คณะ 

- ตลอดปีการศึกษา 
(ผู้รับผิดชอบโครงการ) 
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ยุทธศาสตร์ที่  2  :  บูรณาการหน่วยงานภายในองค์กรทุกภาคส่วนในการป้องกันการทุจริต 
มาตรฐานความโปร่งใส : มิติที่ 2 ด้านความเปิดเผย การมีระบบตรวจสอบภายในองค์กรและการมีส่วนร่วม 
แผนงาน : การปลูกฝังให้บุคลากรของโรงเรียนปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม 

มาตรการ กิจกรรม/โครงการ ตัวช้ีวัดผลสําเร็จ เป้าหมายปีงบประมาณ งบประมาณ ช่วงระยะเวลาดำเนินการ 
/ผู้รับผิดชอบ  

1. บูรณาการหน่วยงาน 
สถานศึกษากับองค์กร 
ทุกภาคส่วนเพื่อสร้าง 
ความตระหนักและ 
ปลูกจิตสํานึกการ 
เป็นพลเมืองดี 

2565 2566 2567 
1.1 ประสานความร่วมมือทางด้านข้อมูล 
และการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงาน 
สถานศึกษากับองค์กรทุกภาคส่วน 

จํานวนคณะกรรมการ 
ที่บุคลากรเข้าเป็น 

กรรมการดําเนินงาน 

อย่างน้อย 
1 คณะ 

อย่างน้อย 
1 คณะ 

อย่างน้อย 
1 คณะ 

- ตลอดปีการศึกษา 
(ผู้รับผิดชอบโครงการ) 

1.2 ส่งเสริม สนับสนุน องค์กรและบุคลากร 
ทางด้านสื่อสารมวลชนให้มีความเข้มแข็ง 
และเป็นอิสระในการทำหน้าที่ตรวจสอบ 
และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชน 
รับทราบ 

จํานวนคณะกรรมการ 
ที่บุคลากรเข้าเป็น 

กรรมการดําเนินงาน 

อย่างน้อย 
1 คณะ 

อย่างน้อย 
1 คณะ 

อย่างน้อย 
1 คณะ 

- ตลอดปีการศึกษา 
(ผู้รับผิดชอบโครงการ) 

1.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา มีระบบ 
อินเทอร์เน็ตเพื่อทําการเผยแพร่ประชา 
สัมพันธ์ในการป้องกันและปราบปรามการ 
ทุจริต สถานศึกษา โดยมีเว็บบอร์ดเพ่ือ 
ติดต่อสื่อสารระหว่างกัน 

จํานวนช่องทางการ 
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

อย่างน้อย 
1 ช่องทาง 

อย่างน้อย 
2 ช่องทาง 

อย่างน้อย 
3 ช่องทาง 

- ตลอดปีการศึกษา 
(งานสารสนเทศ) 
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 1.4 เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครอง 
ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา 

การสร้างเครือข่าย 
ผู้ปกครองกับชุมชน 

อย่างน้อย 
1 ครั้ง 

อย่างน้อย 
1 ครั้ง 

อย่างน้อย 
1 ครั้ง 

- ตลอดปีการศึกษา 
(งานโรงเรียน 
กับชุมชน) 

2. ส่งเสริมการมีส่วน 
ร่วมของภาค 
ประชาชนในการ 
ติดตามตรวจสอบ 
การทุจริตหรือ 
ประพฤติมิชอบ 

2.1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ 
ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา 
มีความตื่นตัวต่อสภาพปัญหาการทุจริต 
และประพฤติมิชอบในสถานศึกษา 

จํานวนช่องทางการ 
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

อย่างน้อย 
1 ช่องทาง 

อย่างน้อย 
2 ช่องทาง 

อย่างน้อย 
3 ช่องทาง 

- ตลอดปีการศึกษา 
(งานสารสนเทศ) 

2.2 สร้างและพัฒนาช่องทางในการรับแจ้ง 
ข้อมูลหรือเบาะแสให้มีความสะดวก 
หลากหลาย รวมทั้งสร้างหลักประกัน 
ความปลอดภัยให้แก่บุคคลหน่วยงานหรือ 
ข้อมูลนั้น 

จํานวนช่องทางการ 
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

อย่างน้อย 1 
ช่องทาง 

อย่างน้อย 
2 ช่องทาง 

อย่างน้อย 3 
ช่องทาง 

- ตลอดปีการศึกษา 
(งานสารสนเทศ) 

2.3 ส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และการเข้าถึง 
ข้อมูลข่าวสาร 

จํานวนช่องทางการ 
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

อย่างน้อย 
1 ช่องทาง 

อย่างน้อย 
2 ช่องทาง 

อย่างน้อย 
3 ช่องทาง 

- ตลอดปีการศึกษา 
(งานสารสนเทศ) 

2.4 กําหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้แก่ 
ผู้แจ้งข้อมูลหรือเบาะแสให้ได้รับรางวัล 
ตอบแทน 

จํานวนช่องทางการ 
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

อย่างน้อย 
1 ช่องทาง 

อย่างน้อย 
2 ช่องทาง 

อย่างน้อย 
3 ช่องทาง 

- ตลอดปีการศึกษา 
(งานสารสนเทศ) 

2.5 ให้องค์กรหรือบุคลากรด้านสื่อสาร 
มวลชนเป็นสื่อกลางในการแสวงหาความ 
ร่วมมือเพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
สถานศึกษา 

จํานวนช่องทางการ 
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

อย่างน้อย 
1 ช่องทาง 

อย่างน้อย 
2 ช่องทาง 

อย่างน้อย 
3 ช่องทาง 

- ตลอดปีการศึกษา 
(งานสารสนเทศ) 
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3. พัฒนา 
ประสิทธิภาพการ 
บริหารจัดการศึกษา 
ตามแนวทางการ 
กระจายอํานาจทาง 
การศึกษา 

3.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร 
งบประมาณสถานศึกษาโดยเน้นการมี 
ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

การตรวจสอบ 
คุณภาพภายใน 

อย่างน้อย 
2 ครั้ง 

อย่างน้อย 
2 ครั้ง 

อย่างน้อย 
2 ครั้ง 

- ต.ค. / มี.ค. 
(กลุ่มบริหารงบประมาณ) 

3.2 พัฒนาประสิทธิภาพการติดตาม 
ประเมินผลการดําเนินการตามกลยุทธ์จุดเน้น 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา 

การตรวจสอบ 
คุณภาพภายใน 

อย่างน้อย 
2 ครั้ง 

อย่างน้อย 
2 ครั้ง 

อย่างน้อย 
2 ครั้ง 

- ต.ค. / มี.ค. 
(กลุ่มบริหารงบประมาณ) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันการทุจริตภาครัฐ 
มาตรฐานความโปร่งใส : มิติที่ 3 ด้านการใช้ดุลยพินิจ 
แผนงาน : การป้องกันการทุจริต 

มาตรการ กิจกรรม/โครงการ ตัวช้ีวัดผลสําเร็จ เป้าหมาย ปีงบประมาณ งบประมาณ ช่วงระยะเวลาดำเนินการ 
/ผู้รับผิดชอบ 2565 2566 2567 

1. พัฒนาระบบและ 
กลไกในการตรวจสอบ 
ควบคุม พร้อมทั้งสร้าง 
ความโปร่งใสและเป็น 
ธรรมในการบริหารงาน 
บุคคลภายใต้ระบบ 
คุณธรรม 

1.1 ให้สถานศึกษาท่ีมีพันธกิจด้าน 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
มีโครงสร้างของหน่วยงาน อัตรากําลัง 
การบริหารงานบุคคลและงบประมาณที่ 
เหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจและความ 
รับผิดชอบ 

โครงสร้างการบริหาร 
หน่วยงาน 

อย่างน้อย 
5 โครงสร้าง 

อย่างน้อย 
5 โครงสร้าง 

อย่างน้อย 
5 โครงสร้าง 

- ตลอดปีการศึกษา 
(ทุกกลุ่มบริหารงาน) 

1.2 สนับสนุนให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุล 
การใช้อํานาจระหว่างหน่วยงานสถานศึกษา
ด้วยกันเอง 

การตรวจสอบ 
คุณภาพภายใน 

อย่างน้อย  
2 ครั้ง 

อย่างน้อย  
2 ครั้ง 

อย่างน้อย  
2 ครั้ง 

- ต.ค. / มี.ค. 
(กลุ่มบริหารงบประมาณ) 

1.3 ให้สถานศึกษา ควบคุม กํากับติดตาม 
ประเมินผลการใช้อํานาจในการปฏิบัติงาน 
ด้านการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต 

การตรวจสอบ 
คุณภาพภายใน 

อย่างน้อย 
2 ครั้ง 

อย่างน้อย 
2 ครั้ง 

อย่างน้อย 
2 ครั้ง 

- ต.ค. / มี.ค. 
(กลุ่มบริหารงบประมาณ) 

2. สร้างกลไกความ 
ร่วมมือระหว่าง 
หน่วยงานสถานศึกษา 
กับภาคเอกชนให้มี 

2.1 วางแนวทางและส่งเสริม บทบาท 
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษา
กับภาคเอกชนในการป้องกันและปราบ 
ปรามการทุจริต 

แผนงานความร่วมมือ อย่างน้อย  
1 แผน 

อย่างน้อย  
1 แผน 

อย่างน้อย  
1 แผน 

- พ.ค. 
(กลุ่มบริหารงานบุคคล) 



แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสถานศึกษา ปี 2565-2567 13 

 

 

ศักยภาพในการป้องกัน 
และปราบปรามการ 
ทุจริต 

2.2 ประสานความร่วมมือกับองค์กร 
ภาคเอกชนเกี่ยวกับการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา 

แผนงานความร่วมมือ อย่างน้อย 
1 แผน 

อย่างน้อย 
1 แผน 

อย่างน้อย 
1 แผน 

- พ.ค. 
(กลุ่มบริหารงานบุคคล) 

3. พัฒนาประสิทธิภาพ 
การบริหารจัดการองค์กร 

3.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
ของสถานศึกษา 

จํานวนช่องทางการ 
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ 

อย่างน้อย 
1 ช่องทาง 

อย่างน้อย 
2 ช่องทาง 

อย่างน้อย 
3 ช่องทาง 

- ตลอดปีการศึกษา 
(งานสารสนเทศ) 

3.2 พัฒนาปรับปรุงและเผยแพร่หลักเกณฑ์ 
ในการบริหารงานที่โปร่งใสและเป็นธรรม 

จํานวนช่องทางการ 
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ 

อย่างน้อย 
1 ช่องทาง 

อย่างน้อย 
2 ช่องทาง 

อย่างน้อย 
3 ช่องทาง 

- ตลอดปีการศึกษา 
(งานสารสนเทศ) 

4. ส่งเสริมประสิทธิภาพ 
การดําเนินงานด้านการ 
จัดระบบการควบคุม 
ภายในและบริหาร 
จัดการความเสี่ยง 

4.1 ส่งเสริมให้มีการจัดทํารายงาน 
การควบคุมภายในของสถานศึกษา 

การควบคุมภายใน อย่างน้อย 
2 ครั้ง 

อย่างน้อย 
2 ครั้ง 

อย่างน้อย 
2 ครั้ง 

- ต.ค. / มี.ค. 
(กลุ่มบริหารงบประมาณ) 

4.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกสถานศึกษา 
มีแผนการตรวจสอบภายในที่เป็นระบบและ
มีประสิทธิภาพ 

การควบคุมภายใน อย่างน้อย 
2 ครั้ง 

อย่างน้อย 
2 ครั้ง 

อย่างน้อย 
2 ครั้ง 

- ต.ค. / มี.ค. 
(กลุ่มบริหารงบประมาณ) 



แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสถานศึกษา ปี 2565-2567 14 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการป้องกันการทุจรติ ภาครัฐ 
มาตรฐานความโปร่งใส : มิติที่ 4 การมีระบบ/กลไกจัดการรับเรื่องร้องเรียน 
แผนงาน : การป้องกันการทุจริต 

มาตรการ กิจกรรม/โครงการ ตัวช้ีวัดผลสําเร็จ เป้าหมาย ปีงบประมาณ งบประมาณ ช่วงระยะเวลาดำเนินการ 
/ผู้รับผิดชอบ 2565 2566 2567 

1. พัฒนาสมรรถนะ 
และขีดความสามารถ 
ของครู บุคลากร 
ทางการศึกษา นักเรียน 
ในการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต 

1.1 กําหนดให้ครู บุคลากรทางการศึกษา 
นักเรียน ฝึกอบรมหลักสูตรด้านการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา 
เพ่ือให้มีความเชี่ยวชาญ 

จํานวนครั้งการอบรม อย่างน้อย 
1 ครั้ง 

อย่างน้อย 
1 ครั้ง 

อย่างน้อย 
1 ครั้ง 

 ตลอดปีการศึกษา 
(ผู้รับผิดชอบโครงการ) 

1.2 กําหนดให้มีหลักสูตรการศึกษา 
และหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพด้านการ 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถาน 
ศึกษา 

หลักสูตรการอบรม อย่างน้อย 
1 หลักสูตร 

อย่างน้อย 
1 หลักสูตร 

อย่างน้อย 
1 หลักสูตร 

 ตลอดปีการศึกษา 
(ผู้รับผิดชอบโครงการ) 

2. สร้างมาตรฐานทาง 
วิชาชีพด้านการป้องกัน 
และปราบปรามการ 
ทุจริตสถานศึกษา 

2.1 ส่งเสริมให้สถานศึกษาร่วมกัน 
สร้างมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ 

มาตรฐาน 
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100  ตลอดปีการศึกษา 
(กลุ่มบริหารงานบุคคล) 

2.2 กําหนดให้มีหน่วยงานหลักเพ่ือ 
รับผิดชอบในการติดตามประเมินผล 
รวมถึงการลงโทษ ครู บุคลากรทางการ 
ศึกษา นักเรียน 

จํานวนครั้งการ ติดตาม อย่างน้อย  
2 ครั้ง 

อย่างน้อย  
2 ครั้ง 

อย่างน้อย  
2 ครั้ง 

 ตลอดปีการศึกษา 
(กลุ่มบริหารงานบุคคล) 

3. ส่งเสริมการปฏิบัติ 
งานของบุคลากรตาม 
หลักเกณฑ์และวิธีการ 

3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรม 
นักเรียน หลักสูตรการบริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษากิจการบ้านเมืองที่ดี 

จํานวนครั้งการอบรม อย่างน้อย 
2 ครั้ง 

อย่างน้อย 
2 ครั้ง 

อย่างน้อย 
2 ครั้ง 

 ตลอดปีการศึกษา 
(กลุ่มบริหารงานบุคคล) 
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บริหารกิจการบ้านเมือง 
ที่ดี 

3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการ 
ฝึกอบรมหลักสูตรคุณธรรมและจริยธรรม 
ในการปฏิบัติหน้าที่และแนวทางปฏิบัติตาม 
พ.ร.บ. ต่าง ๆ 

จํานวนครั้งการอบรม อย่างน้อย 
2 ครั้ง 

อย่างน้อย 
2 ครั้ง 

อย่างน้อย 
2 ครั้ง 

- ตลอดปีการศึกษา 
(กลุ่มบริหารงานบุคคล) 

4. ส่งเสริมและ 
สนับสนุนให้มีการสร้าง 
องค์ความรู้เรื่องการ 
ป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตในสถานศึกษา 

4.1 จัดให้มีกิจกรรมการสร้างองค์ความรู้ 
ในเรื่องการป้องกันและปราบปรามการ 
ทุจริตสถานศึกษา แก่ ครู บุคลากรทางการ 
ศึกษา นักเรียน 

จํานวนช่องทางการ 
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

อย่างน้อย 
1 ช่องทาง 

อย่างน้อย 
2 ช่องทาง 

อย่างน้อย 
3 ช่องทาง 

- ตลอดปีการศึกษา 
(งานสารสนเทศ) 

4.2 ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมี 
การแลกเปลี่ยนความรู้ และข้อมูล 
ข่าวสารด้านการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต 

จํานวนช่องทางการ 
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

อย่างน้อย 
1 ช่องทาง 

 
 
 

อย่างน้อย 
2 ช่องทาง 

อย่างน้อย 
3 ช่องทาง 

- ตลอดปีการศึกษา 
(งานสารสนเทศ) 



 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. โรงเรียนหนองแวงวิทยาปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม 
 2. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีจิตสํานึกในการเป็นพลเมืองดี ปฏิบัติงานตามระเบียบวินัย 
และมีความซื่อสัตย์สุจริต 
 3. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน 
สถานศึกษามากยิ่งข้ึน 
 4. โรงเรียนหนองแวงวิทยาปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เป็นแนวทางปฏิบัติ 
 5. โรงเรียนหนองแวงวิทยามีความเข้าใจและให้ความร่วมมือในกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการ 
ทุจริตในสถานศึกษา 
 6. ส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมในสถานศึกษาได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป 
 
บทสรุป 
 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนหนองแวงวิทยา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565-2567 จัดทําขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงานในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ 
สถานศึกษา ปฏิบัติงานในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เกิดผลสัมฤทธิ์ 
ตามท่ีคาดหวังไว้ ทําให้การปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่มีความรับผิดชอบ 
ทําให้ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา มีความเชื่อถือในความมีคุณธรรม ความมีจริยธรรม การปฏิบัติ 
หน้าที่โดยการคํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล สามารถ 
แก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ให้ลดน้อยลงได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ และบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 
 ดังนั้น ในการดําเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ต้องบูรณาการและอาศัย 
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และจะต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องให้เป็นระบบ โดยหากมีการบูรณาการความร่วมมือ 
จากทกุภาคส่วนอย่างจริงจังและต่อเนื่องแล้ว ก็จะส่งผลต่อการบรรลุตามผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังไว้ ส่วนราชการและ 
สถานศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีความรู้เรื่อง 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษามากยิ่งขึ้น มีจิตสํานึกในการเป็นพลเมืองดี ปฏิบัติงานตาม 
ระเบียบวินัย และมีความซื่อสัตย์สุจริต ทุกภาคส่วนมีความเข้าใจและให้ความร่วมมือในกิจกรรมการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เป็นแนวทางปฏิบัติ รวมถึงส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับจังหวัดและระดับประเทศให้ยั่งยืนได้ 
อีกด้วย 
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