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สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1



แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ  
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง “เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3 ” 

(ปีงบประมาณ 2562) 
ที่มา 
หลักการและเหตุผล 

การทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นปัญหาที่มีมานาน และยิ่งมีกระบวนการที่มีความซับซ้อนมากขึ้น ถือ
เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งในองค์การภาครัฐและเอกซน ซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงขึ้น ส่งผลให้เกิดวิกฤตศรัทธาต่อ สังคมไทย 
ปัจจุบันมีการตรวจสอบและเผยแพร่ให้สาธารณซนได้รับทราบ ทำให้ประซาซนให้ความสนใจการทำงาน ซองภาครัฐมาก
ยิ่งขึ้น 

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เป็นวาระแห่งซาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ วันที่ 19 
ธันวาคม 2549 โดยไซ้ซื่อว่า “วาระแห่งซาติดา้นจริยธรรม ธรรมาภิบาล การป้องกันการทุจรติประพฤติ มิซอบในภาครัฐ” 
ต่อมาคณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2551 เห็นซอบให้หน่วยงานภาครัฐนา่แนวทาง และมาตรการตาม
ยุทธศาสตร์ซาติว่าดว้ยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551-2555 ไปไซ้เป็นกรอบ ทิศทางการประสานความ
ร่วมมือในการดำเนินการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต และแปลงยทุธศาสตร์ไปสู่ การ ปฏบิัติ โดยกำหนดเพิ่มเติมไวิใน
แผนปฏบิัติราชการ 4 ปี และแผนปฏบิัติราซการประจำปีซองสว่นราซการ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยซน่ในการปฏบิัติราซการ 
และการบูรณาการป้องกันและปราบปรามแก่ไซปัญหาการทุจรติ คอร์รัปซั่น ตอบสนองนโยบายซองรัฐบาล 

ยุทธศาสตร์ซาติว่าดว้ยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2557-2559 นโยบายการ บริหาร
จัดการที่ดี มุ่งเน้นเสริมสร้างมาตรฐานดา้นคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ข้าราซการและเจ้าหน้าที่ซองรัฐ และ พัฒนาความ
โปร่งใสในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งป้องกันและปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิซอบซองข้าราซการ และเจ้าหนา้ที่ซองรัฐ 
น่าไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม และเป็นเครื่องมือขึ้นการพัฒนาหน่วยงานจาก ทุกภาคส่วน ให้เกิดการบูรณาการ
ความร่วมมือกันอย่างจริงจังในการป้องกันและปราบปรามการทจุริต โดยมี วัตถุประสงค์หลัก 4 ประการ คือ 

1) สังคมไทยมีวนิัย คุณธรรมและจริยธรรม 
2) เครือข่ายจากทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
3) ระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม กระจาย และถ่วงดลุอานาจอย่างมีประสิทธิภาพ 
4) สังคมรู้เท่าทัน ร่วมคิดป้องกันการทุจริต โดยจะมีการดำเนนิการตามยุทธศาสตร์ 4 ประการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ปลูกจิตสานึก ค่านิยม คุณธรรม และจริยธรรม และสร้างวินัยแก่ทุกภาคสว่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : รวมพลงัแผ่นดินป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่หน่วยงานต่อตา้นการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : สรา้งบุคลากรมืออาชีพป้องกันและปราบปรามการทุจริต



การดำเนินการตามยุทธศาสตรช์าติวา่ด้วยการ{เองกัน และปราบปรามการทจุริตในส่วนราชการ สำนักงาน
คณะกรรมการการ{องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) และสำนักงาน คณะกรรมการ{องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) กำหนดให้ส่วนราชการ จัดทำ แผนปฏบิัติการ{องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2562 โดยมีแนวทางใน การดำเนินงานคือหากส่วนราชการได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และ
มีการกำหนดแผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ตัว'ชี้วัด ไว้แลว้ และเห็นว่าสามารถตอบสนองยทุธศาสตร์ซาติฯ ได้ก็ให้น่าแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ตัวชี้วัด ดังกล่าว มาบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 - 2562 หากไม่ตอบสนองต่อยุทธศาสตรช์าติฯ ก็กำหนดขึ้นมาใหม่และน่าไปบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 3 ปีดว้ย โดย
กำหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ตัวชี้วัดให้เป็นไปตามพนัธกิจและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชอง โรงเรียน ดังนัน้ เพื่อให้การ
ดำเนินการเปน็ไปตามมติคณะรฐัมนตรี โรงเรียนบา้นหัวบึงทุ่ง “เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3 ” จึงได้จัดทำแผนป้องกัน และ
ปราบปรามการทุจริต 3 ปี (พ.ศ. 2562 - 2564) ขึ้น เพื่อเป็นกรอบในการดำเนนิการ{องกันและปราบปราม การทุจริตชอง
สถานศึกษา และให้ส่วนราชการ/หน่วยงาน ใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนปฏบิัติการการปอ้งกัน และปราบปรามการทุจรติประจำปี
ต่อไป 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อส่งเสริมให้ช้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มจีิตสานึกในเร่ืองความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมใน

การดำ เนินชีวิต และปฏิบตัิงาน 
2. เพื่อ{องกันและเฝ้าระวังมิให้เกิดการทุจริต การปฏิบัติและ/หรือละเว้นการปฏบิัติหนา้ที่โดยมชิอบในการ ปฏบิัติราชการ

ขึ้นภายในหน่วยงานโดยประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเครือข่ายภาคประซาซนในการ ติดตามตรวจสอบแจ้งข้อมูลเบาะแส
การประพฤติมิชอบ 

3. เพื่อส่งเสริมให้ช้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง “เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3 ”
มีระบบการทำงานและการ ตรวจสอบที่เข้มแข็งในการ{องกันการทุจริต 

4. เสริมสร้างศักยภาพชองช้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถปฏบิัติงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพตาม
มาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชพี 

ข้อมูลประกอบการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง “เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3 ” ได้จัดทำแผน{องกันและปราบปรามการทจุริตให้สอดคล้อง

กับยุทธศาสตร์ชาตวิ่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทจุริตที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดเปน็ข้อมูลประกอบการจัดทำแผน 



การติดตามผลความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

 

ประจำปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง “เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3 ” 
แนวทางการตรวจติดตามผลความก้าวหน้าการปฏิบัตงิานตามแผนปฏบิัติการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตภาครัฐ ประจำปี

งบประมาณ 2562 ดำเนนิการดังนี ้
ติดตามผลความก้าวหน้างาน/โครงการ และงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562 โดยกำหนดกิจกรรม และแผนผัง (Gantt Chart) 

การติดตามผลความก้าวหน้าในห้วงระยะเวลาการในการดำเนนิโครงการตาม 
 



ความนำ 

หลักการและเหตผุล 

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กำหนดประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำ รับรองการ
ปฏิบัติราชการชองโรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง “เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3 ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตัวซี้
วัดที่ 7 ระดับความสำเร็จ ชองการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยพิจารณาจากผลสำเร็จชอง
การดำเนินการ ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกัน และปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา และการจัดการข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ 
หน้าที่โดยมิชอบชองครู บุคลากรทางการศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และข้อกล่าวหาครู บุคลากรทางการ ศึกษา ที่
ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความรับผิดชอบต่อประซาซน ไม่มีคุณธรรม ไม่มีจริยธรรม ไม่คำนึงถึง ประโยชน์ส่วนรวมเปีน
ที่ตั้ง และไม่มีธรรมาภิบาล ตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนชองทางราชการที่เกี่ยวข้องได้ กำหนดไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 การตรวจสอบและนำเร่ืองร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง การ แจ้งตักเตือน ดำเนินคดี หรืออ่ืนๆ ตาม
ระเบียบ ข้อกฎหมายที่กำหนดไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง “เขตการทางนครราชสีมา
สงเคราะห์ 3 ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นั้น โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง “เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3 ” ได้
ทำการ ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากแผนปฏิบัติการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา และผลการดำเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยกำหนดให้
สถานศึกษาต้องจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานชองตน เพื่อสนับสนุนและสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปราบปรามการ ทุจริตสถานศึกษา 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสรา้งจิตสำนึก ค่านิยม ให้สถานศึกษาบรหิารงานตามหลักธรรมาภิบาล  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสรา้งความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พฒันาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นกัเรียน ในการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริต
สถานศึกษา 

วิสัยทัศน์ 
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง “เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3 ” เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล มุ่งมั่นให้ผู้เรียนเป็น

คนดี มีความรู้ รับผิดชอบต่อลังคม ดำรงชีวิตบนพืน้ฐานความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
พันธกิจ 

1. ส่งเสริมและปลูกผิงให้ผู้เรียนมีคณุธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และคา่นิยมหลัก 12 ประการ 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้เต็มศักยภาพตามมาตรฐานสากล และใช้ลื่อเทคโนโลยี อย่างสร้างสรรค์ 
3. พัฒนาให้ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี มีทักษะการดำรงชีวิตปลอดภัยจากสิ่งเสพติดและอบายมุข 
4. ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เต็มตามศักยภาพสู่มาตรฐานสากล 
5. ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการชองโรงเรียนให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพตามาตรฐานสากล 
7. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้เป็นหลักสูตรมาตรฐานสากล 
8. ส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องลื่นทั้งภายในและภายนอก 
9. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ สภาพแวดลอ้ม และภูมิทัศน์ให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้ทางวชิาการเพื่อเปน็สังคม แห่ง

การเรียนรู ้
10. ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน 



วัตถุประสงค ์
1. ผู้เรียนเป็นคนดีของสังคม ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษา 
3. ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
4. ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถพิเศษตรงตามศักยภาพของตนเอง 
5. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
6. มีระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
7. มีหลักสูตรสถานศึกษาตามมาตรฐานสากล 
8. มีการใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งภายในและภายนอก 
9. มีบรรยากาศที่ดี สะอาด สวยงาม ปลอดภัย เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
10. มีการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์และมาตรการ/แนวทางดำเนินงาน 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1  เสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยม ให้สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภบิาล 

วัตถุประสงค ์
มุ่งล่งเสริมเสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้แก่สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีทัศนคติ 

วิสัยทัศน์ ในการร่วมกันแก่ไขและรับผิดขอบต่อ!]ญหาการทุจริตและประพฤติมิขอบสถานศึกษา รวมทั้งการรณรงค์ เผยแพร่ 
ประซาสัมพันธ์ ให้ทุกภาคส่วนมีวินัย เคารพกฎหมาย กฎและระเบียบ ที่จะเป็นกลไกในการแก่ไขปญัหา การพัฒนา ตลอดจน
เป็นการวางรากฐานในการบีองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน 

1. ล่งเสริมการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
1.1 เสริมสร้างความรู้ความเชา้ใจแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนให้ปฏิบัติงานและดำเนนิ ชวีิต

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
1.2 ประยุกต์การนา่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดมรรคผลในทางปฏบิัติ 
1.3 จัดให้มีหลักสูตรการเรียนรู้หรือการฝกึอบรมเกี่ยวกับการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

แก่ครู บุคลากรทางการศึกษา นกัเรียน 
2. ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ได้เรียนรู้และปฏิบัติงานตามหนา้ที่ด้วยหลัก ธรร

มาภิบาล 
2.1 ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีความรู้ ความเช้าใจ รวมทั้งมีการฝึกอบรม เพื่อให้

ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 
2.2 ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ไดป้ระพฤติปฏบิัติตนตามมาตรฐานทาง คุณธรรม

และจริยธรรม 
2.3 ควบคุม กำกับ ดูแลการปฏิบัติงาน การประพฤติปฏิบตัิตนของครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 

ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 
3. กำหนดให้มีหลักสูตรทางการศึกษาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบีองกันและปราบปรามการทุจริต สถานศึกษา 

3.1 จัดให้มีหลักสูตรทางการศึกษา/หลักสูตรการฝึกอบรม ด้านการบีองกันและปราบปรามการ ทจุริต
สถานศึกษา 

3.2 กำหนดให้หลักสูตรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา เป็นหลักสูตร 
บังคับที่ใช้,ฝึกอบรมครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ทุกระดบั 



3.3 ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการ ตลอดจนข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตสถานศึกษา 

4. ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตยส์ุจริต และการต่อต้านการทุจริต 
4.1 ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ปฏิบัติหนา้ที่ราชการด้วย ความ

ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละเพื่อประโยชนส์่วนรวม 
4.2 รณรงค์ เผยแพร่ประซาสัมพันธ์ให้สังคมมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าชองการ 

ประพฤติปฏิบตัิตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
4.3 ส่งเสริม เชิดชู หน่วยงานหรือบุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการ 

ทุจริตสถานศึกษา 
4.4 ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างค่านิยมในการป้องกันและปราบปรามการ 

ทุจริตสถานศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ะ บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

วัตถุประสงค ์

มุ่งประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปราม การ
ทุจริตสถานศึกษา ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมชองผู้ปกครอง ชุมซน คณะกรรมการสถานศึกษาในการ ติดตาม 
ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติ มิชอบในสถานศึกษา เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมซน คณะกรรมการ
สถานศึกษาให้เป็นกลไกในการตรวจสอบ ถ่วงดุล รวมถึงการสร้างหลักประกันความปลอดภัยในการ แจ้งข้อมูลหรือเบาะแสใน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน 

1. บูรณาการหน่วยงานสถานศึกษากับองค์กรทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความตระหนักและปลูกจิตสำนึกการ เป็น

พลเมืองดี 

1.1 ประสานความร่วมมือทางดา้นขอ้มูลและการปฏิบตัิงานระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับ องค์กรทุก

ภาคส่วน 

1.2 ส่งเสริม สนบัสนุน องค์กรและบุคลากรทางด้านสื่อสารมวลซนให้มีความเข้มแข็งและเป็น อิสระใน

การทำหน้าที่ตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้สาธารณซนรับทราบ 

1.3 ส่งเสริมสนบัสนุนให้สถานศึกษามีระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อทำการเผยแพร่ประซาสัมพนัธ์ ในการ

ป้องกันและปราบปรามการทจุริตสถานศึกษา โดยมีเว็บบอร์ดเพื่อติดต่อสื่อสาร ระหว่างกัน 

1.4 เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมซน คณะกรรมการสถานศึกษา 

2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมซองภาคประซาซนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 

2.1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ผู้ปกครอง ชุมซน คณะกรรมการสถานศึกษามีความ ตืน่ตัวต่อ

สภาพปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในสถานศึกษา 

2.2 สร้างและพัฒนาซ่องทางในการรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้มีความสะดวกหลากหลาย รวมทัง้สร้าง

หลักประกันความปลอดภัยให้แก่บุคคล หน่วยงานหรือข้อมูลนั้น 

2.3 ส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 

2.4 กำหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้แจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้ได้รับรางวัลตอบแทน 

2.5 ให้องค์กรหรือบุคลากรด้านสื่อสารมวลซนเป็นสื่อกลางในการแสวงหาความร่วมมือเพื่อ 



ป้องกันและปราบปรามการทจุริตสถานศึกษา 

3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอำนาจทางการศึกษา 

3.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาและสถานศึกษา โดยเน้น

การมืส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

3.2 พัฒนาประสิทธิภาพการติดตามประเมินผลการดำเนนิการตามกลยุทธ์จุดเนน้ เพื่อพัฒนา คุณภาพ

ทางการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

วัตถุประสงค ์
มุ่งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสมซัดเจน และมี

ประสิทธิภาพ สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกซนให้มีศักยภาพในการป้องกัน และ
ปราบปรามการทุจริต ส่งเสริมความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับหน่วยงานทุกภาคส่วน 

มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน 

1. พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม พร้อมทั้งสรา้งความโปร่งใสและเปน็ธรรมในการ บริหารงาน
บุคคลภายใต้ระบบคุณธรรม 
1.1 ให้สถานศึกษาที่มีพนัธกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการทจุริต มีโครงสร้างซอง หน่วยงาน 

อัตรากำลัง การบริหารงานบุคคล และงบประมาณที่เหมาะสม สอดคล้องกับ ภารกิจและความ
รับผิดชอบ 

1.2 สนับสนนุให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจระหว่างหน่วยงานสถานศึกษา ด้วยกันเอง 
1.3 ให้สถานศึกษา ควบคุม กำกบั ติดตาม ประเมนิผล การใช้อำนาจในการปฏบิัติงานดา้น การปอ้งกัน

และปราบปรามการทุจริต 

2 . สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกซนให้มีศักยภาพในการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต 
2.1 วางแนวทางและสง่เสริมบทบาทความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกซน ในการ

ป้องกันและปราบปรามการทจุริต 

2.2 ประสานความร่วมมือกับองค์กรภาคเอกซนเก่ียวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ใน

สถานศึกษา 

3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร 

3.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการซองสถานศึกษา 

3.2 พัฒนาปรับปรุงและเผยแพร่หลักเกณฑในการบริหารงานที่โปร่งใสและเป็นธรรม 

4. ส่งเสริมประสทิธิภาพการดำเนนิงานด้านการจัดระบบการควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง 

4.1 ส่งเสริมให้มีการจัดทำรายงานการควบคุมภายในซองสถานศึกษา 

4.2 ส่งเสริมสนบัสนุนให้ทุกสถานศึกษามีแผนการตรวจสอบภายในที่เป็นระบบและมี ประสิทธิภาพ 

 

 

 

 



 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นกัเรียน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สถานศึกษา 

วัตถุประสงค ์
มุ่งพัฒนาสมรรถนะ และขีดความสามารถให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกัน และ

ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาให้สัมฤทธิ์ผลได้อย่างมปีระสทิธิภาพ เพื่อแกไขสภาพปญัหาการทุจริตให้เป็น ระบบอยา่ง
ต่อเนื่อง สร้างมาตรฐานทางวชิาชีพให้สามารถร่วมมือหรือประสานการปฏิบัติกบัองค์กรทุกภาคส่วน 

มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน 

1. พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถของครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและ ปราบปราม

การทุจริต 

1.1 กำหนดให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนฝึกอบรมหลักสูตรด้านการป้องกันและ ปราบปรามการ

ทุจริต ในสถานศึกษา เพื่อให้มีความเชี่ยวชาญ 
1.2 กำหนดให้มีหลักสูตรการศึกษา และหลักสูตรการ'ฝึกอบรมวิชาชีพด้านการป้องกันและ ปราบปราม

การทุจริตสถานศึกษา 

2. สร้างมาตรฐานทางวชิาชีพดา้นการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

2.1 ส่งเสริมให้สถานศึกษาร่วมกันสร้างมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชพี 

2.2 กำหนดให้มีหน่วยงานหลัก เพื่อรับผิดชอบในการติดตามประเมนิผล รวมถึงการลงโทษ 

ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 

3. ส่งเสริมการปฏิบัตงิานของบุคลากรตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

3.1 ส่งเสริมและสนับสนนุให้มีการฝึกอบรมครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน หลักสูตรการ บริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ด ี

3.2 ส่งเสริมและสนับสนนุให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ 

และแนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ต่าง ๆ 

4. ส่งเสริมและสนับสนนุให้มีการสร้างองค์ความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา 

4.1 จัดให้มีกิจกรรมการสร้างองค์ความรู้ในเร่ืองการป้องกันและปราบปรามการทจุริตสถานศึกษา แก่ ครู 

บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 
4.2 ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีการแลกเปลี่ยนความรู้ และข้อมูลข่าวสารดา้นการป้องกันและ 

ปราบปรามการทุจริต 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. โรงเรียนบ้านหนองไผ่ปฏบิัติหนา้ที่ด้วยความโปร่งใสและเปน็ธรรม 
2. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีจิตสำนึกในการเป็นพลเมืองดี ปฏิบัติงานตาม ระเบยีบวินัย และมี

ความชี่อสัตยส์ุจริต 
3. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตในสถานศึกษา

มากยิ่งขึ้น 
4. โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง “เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3 ” ปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และ

ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางปฏิบัต ิ
5. โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง “เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3 ” มีความเข้าใจและให้ความร่วมมือในกิจกรรม



การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในสถานศึกษา 
6. ส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมในสถานศึกษาได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป 

บทสรุป 

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง “เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3 ”
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของสถานศึกษา ปฏิบัติงานในด้านการ{องกันและปราบปรามการทุจริตให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เกิดผลลัมฤทธิ์ ตามที่
คาดหวังไว้ ทำให้การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่มีความรับผิดขอบ ทำให้ผู้ปกครอง 
ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา มีความเชื่อถือในความมีคุณธรรม ความมีจริยธรรม การปฏิบัติหน้าที่โดยการ คำนึงถึง
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการยืดมั่นในหลักธรรมาภิบาล สามารถแกไขปัญหาการ ทุจริตและประพฤติ
มิชอบของคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ให้ลดน้อยลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมมาก
ยิ่งขึ้น 

ดังนั้น ในการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ต้องบูรณาการและอาศัย ความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วน และจะต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องให้เป็นระบบ โดยหากมีการบูรณาการความร่วมมือ จากทุกภาคส่วน
อย่างจริงจังและต่อเนื่องแล้ว ก็จะส่งผลต่อการบรรลุตามผลลัมฤทธิ์ที่คาดหวังไว้ ส่วนราชการและ สถานศึกษา ปฏิบัติหนา้ที่
ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีความรู้เรื่อง การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในสถานศึกษามากยิ่งขึ้น มีจิตสำนึกในการเป็นพลเมืองดี ปฏิบัติงานตาม ระเบียบวินัย และมีความชื่อสัตย์สุจริต ทุกภาคส่วน
มีความเข้าใจและให้ความร่วมมือในกิจกรรมการ{องกันและ ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม 
จริยธรรม และยืดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางปฏิบัติ รวมถึงส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและลังคมในระดับ
จังหวัดและระดับประเทศให้ยั่งยืนได้ อีกด้วย 


