
 



แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม (ปงีบประมาณ 2565-2567) 
ที่มา 
หลักการและเหตุผล 
 การทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นปัญหาที่มีมานาน และยิ่งมีกระบวนการที่มีความซับซ้อนมากข้ึน ถือ
เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งในองค์กรภาครัฐและเอกชนซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงขึ้น ส่งผลให้เกิดวิกฤต ศรัทธาต่อ
สังคมไทย ปัจจุบันมีการตรวจสอบและเผยแพรให้สาธารณชนได้รับทราบท าให้ประชาชนให้ความ สนใจการ 
ท างานของภาครัฐมากยิ่งขึ้น 
 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เป็นวาระแห่งชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่     
19 ธันวาคม 2549 โดยใช้ชื่อว่า "วาระแห่งชาติด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาล การป้องกันการทุจริต         
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ" ต่อมาคณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2551 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐ
น าแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2551-2555 
ไปใช้เป็นกรอบ ทิศทางการประสานความร่วมมือในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และ
แปลงยุทธศาสตร์ไปสู่ การปฏิบัติ โดยก าหนดเพ่ิมเติมไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราช
ประจ าปีของส่วนราชการ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติราชการ และการบูรณาการป้องกันและ
ปราบปรามแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล 
 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2562-2564 นโยบายการบริหาร
จัดการที่ดี มุ่งเน้นเสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ช้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐและ
พัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ น าไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผลเป็นรูปธรม และเป็นเครื่องมือชี้น าการพัฒนา
หน่วยงานจากทุกภาคส่วน ให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือกันอย่างจริงจังในการป้องกันและปราบปรามการ 
ทุจริต โดยมีวัตถุประสงค์หลัก 4 ประการ คือ 
 1) สังคมไทยมีวินัยคุณธรรมและจริยธรรม 
 2) เครือข่ายจากทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 3) ระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม กระจาย และถ่วงดุลอ านาจอย่างมีประสิทธิภาพ 
 4) สังคมรู้เท่าทันร่วมคิดป้องกันการทุจริต โดยจะมีการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ 4 ประการ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ปลูกจิตส านึก ค่านิยม คุณธรรม และจริยธรรม และสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : รวมพลังแผ่นดินป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่หน่วยงานต่อต้านการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 : สร้างบุคลากรมืออาชีพป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตในส่วนราชการ
ส านักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) และส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) ก าหนดให้ส่วนราชการจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2567 โดยมีแนวทาง 



การด าเนินงาน คือ หากส่วนราชการได้จัดท าแผนปฏิบัติราซการ 4 ปี และมีการก าหนดแผนงาน/โครงการ
กิจกรรม/ตัวชี้วัดไว้แล้วและเห็นว่าสามารถตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติฯ ได้ก็ให้น าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัดดังกล่าว มาบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ     
พ.ศ. 2565 -2567 หากไม่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติฯ ก็ก าหนดขึ้นมาใหม่และน าไปบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติ
ราชการ 3 ปี ด้วย โดยก าหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ตัวชี้วัดให้เป็นไปตามพันธกิจ และสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของโรงเรียน ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม
จึงได้จัดท าแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 3 ปี (พ.ศ. 2565 -2567) ขึ้น เพ่ือเป็นกรอบในการด าเนินการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสถานศึกษา และให้ส่วนราชการ/หน่วยงานใช้เป็นแนวทางในการจัดท า
แผนปฏิบัติการ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจ าปีต่อไป 
วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีจิตสานึกในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต        
มีคุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินชีวิตและปฏิบัติงาน 
 2. เพ่ือป้องกันและเฝ้าระวังมีให้เกิดการทุจริต การปฏิบัติและ/หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ในการปฏิบัติราชการข้ึนภายในหน่วยงานโดยประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเครือข่ายภาคประชาชน 
ในการติดตามตรวจสอบแจ้งข้อมูลเบาะแสการประพฤติมิชอบ 
 3. เพ่ือส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีระบบการท างาน และการตรวจสอบที่
เข้มแข็งในการป้องกันการทุจริต 
 4. เสริมสร้างศักยภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ข้อมูลประกอบการจัดท าแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคมได้จัดท าแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ส านักงาน (ป.ป.ช.) ก าหนดเป็นข้อมูลประกอบการจัดท า
แผน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การติดตามผลความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม 

 แนวทางการตรวจติดตามผลความก้าวหน้าการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ 2565 ด าเนินการดังนี้ติดตามผลความก้าวหน้างาน/โครงการ และ
งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2565 โดยก าหนดกิจกรรมและแผนผัง (Gantt Chart) การติดตามผล
ความก้าวหน้าในห้วงระยะเวลาการในการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการฯ ดังนี้ 
ที ่  

โครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลา (เดือน) 

ปี 2565 
งบประมาณ

(บาท) 

ปี 2566 
งบประมาณ

(บาท) 

ปี 2567 
งบประมาณ

(บาท) 

หมายเหตุ 

1 จัดประชุมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
และการจัดท าแผนปฏิบัติการฯ
ป ร ะ จ า ปี  2565 ท บ ท ว น /
วิเคราะห์ความเสี่ยงต่าง 

- - - - 

2 จัดท าแผนปฏิบัติการฯประจ าปี 
2565 เ ส น อ ผู้ อ า น ว ย ก า ร
โรงเรียนให้ความเห็นชอบ 

- - - - 

3 ส ารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

- - - - 

4 การด าเนินการตามแผนปฏิบัติ
การฯ 

- - - - 

5 เสนอสรุปผลการด าเนินงานต่อ
ผู้อ านวยการโรงเรียนเพ่ือขอ
ความเห็นชอบ 

- - - - 

6 จัดท าเอกสารรายงานสรุปผล
การด าเนินการ 

- - - - 

รวม 6 กิจกรรม/โครงการ จ านวน - บาท จ านวน - บาท จ านวน - บาท - 

 
 
 



ความน า 
 หลักการและเหตุผลส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ก าหนดประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ตัวชี้วัดที่ 7 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยพิจารณา 
จากผลส าเร็จของการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาเพ่ือ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ซาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา และการจัดการข้อร้องเรียน
เรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดยมิชอบของครู บุคลา กรทางการศึกษาใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 ในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคมประจ าปี
งบประมาณพ.ศ. 2565 นั้น โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคมได้ท าการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา และผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยก าหนดให้สถานศึกษาต้องจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามกรทุจริตในหน่วยงานของตน เพ่ือสนับสนุนและสอดคล้องกับ 
ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยม ให้สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตสถานศึกษา 
 
วิสัยทัศน์ 
 โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคมจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียน มีทักษะการด ารงชีวิต อยู่บนพ้ืนฐาน
คุณธรรมจริยธรรมอันดีงาม 
 
พันธกิจ 
 1.ส่งเสริมให้ผู้เรียน มีทักษะวิชาการ ทักษะชีวิค มีคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์มี
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 2. ส่งเสริมครูให้มีการจัดการเรียนการสอน โดยใช้ระบบ ICT อย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักสูตร 
 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริม ที่เน้นความร่วมมือของทุกภาคส่วน 
เป้าประสงค์ 
 1. ผู้เรียนมีทักษะวิชาการ ทักษะชีวิค มีคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 2. ครูมีการจัดการเรียนการสอน โดยใช้ระบบ ICT อย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักสูตร 



 3. การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม 
 
ยุทธศาสตร์และมาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยม ให้สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
วัตถุประสงค ์
 มุ่งส่งเสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยมให้แก่สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีทัศนคติ
วิสัยทัศน์ ในการร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบสถานศึกษาทั้งการรณรงค์
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ทุกภาคส่วน มีวินัย เคารพกฎหมาย กฎและระเบียบ ที่จะเป็นกลไกในการแก้ไข
ปัญหาการพัฒนา ตลอดจนเป็นการวางรากฐานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 
1. ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 1.1 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนให้ปฏิบัติงานและด าเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 1.2 ประยุกต์การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดมรรคผลในทางปฏิบัติ 
 1.3 จัดให้มีหลักสูตรการเรียนรู้หรือการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่ครู 
บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 
2. ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ได้เรียนรู้และปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยหลักธรรมมาภิบาล 
 2.1 ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งมีการฝึกอบรมเพ่ือให้
ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 
 2.2 ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ได้ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางคุณธรรม
และจริยธรรม 

2.3 ควบคุม ก ากับ ดูแลการปฏิบัติงาน การประพฤติปฏิบัติตนของครู บุคลากรทางการศึกษานักเรียน 
ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 
 
3. ก าหนดให้มีหลักสูตรทางการศึกษาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
 3.1 จัดให้มีหลักสูตรทางการศึกษา/หลักสูตรการฝึกอบรม ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สถานศึกษา 
 3.2 ก าหนดให้หลักสูตรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา เป็นหลักสูตรบังคับที่ใช้
ฝึกอบรมครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ทุกระดับ 
 3.3 ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการ ตลอดจนข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตสถานศึกษา 
 



4. ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต 
 4.1 ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
 4.2 รณรงค์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สังคมมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติ
ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
 4.3 ส่งเสริม เชิดชู หน่วยงานหรือบุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สถานศึกษา 
 4.4 ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างค่านิยมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สถานศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
วัตถุประสงค์ 
 มุ่งประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตสถานศึกษา ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาใน
การติดตาม ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในสถานศึกษา เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครอง
ชุมชนคณะกรรมการสถานศึกษาให้เป็นกลไกในการตรวจสอบ ถ่วงดุล รวมถึงการสร้างหลักประกันความ
ปลอดภัยในการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 
 1. บูรณาการหน่วยงานสถานศึกษากับองค์กรทุกภาคส่วนเพ่ือสร้างความตระหนักและปลูกจิตส านึก
การเป็นพลเมืองด ี
 1.1 ประสานความร่วมมือทางด้านข้อมูลและการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับองค์ก ร
ทุกภาคส่วน 
 1.2 ส่งเสริม สนับสนุน องค์กรและบุคลากรทางด้านสื่อสารมวลชนให้มีความเข้มแข็งและเป็นอิสระใน
การท าหน้าที่ตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนรับทราบ 
 1.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบอินเทอร์เน็ต เพ่ือท าการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา โดยมีเว็บบอร์ดเพื่อติดต่อสื่อสารระหว่างกัน 
 1.4 เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา 
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 
 2.1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษามีความตื่นตัวต่อ
สภาพปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในสถานศึกษา 
 2.2 สร้างและพัฒนาช่องทางในการรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้มีความสะดวกหลากหลายรวมทั้ง
สร้างหลักประกันความปลอดภัยให้แก่บุคคล หน่วยงานหรือข้อมูลนั้น 
 2.3 ส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
 2.4 ก าหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้แจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้ได้รับรางวัลตอบแทน 



 2.5 ให้องค์กรหรือบุคลากรด้านสื่อสารมวลชนเป็นสื่อกลางในการแสวงหาความร่วมมือเพ่ือป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอ านาจทางการศึกษา 
 3.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาโดยเน้น
การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 3.2 พัฒนาประสิทธิภาพการติดตามประเมินผลการด าเนินการตามกลยุทธ์จุดเน้น เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
วัตถุประสงค ์
 มุ่งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อ านาจให้เหมาะสมชัดเจนและมี 
ประสิทธิภาพ สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต ส่งเสริมความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับหน่วยงานทุกภาค 
ส่วน 
มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 
 1. พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม พร้อมทั้งสร้างความโปร่งใสและเป็นธรรมในการ
บริหารงานบุคคลภายใต้ระบบคุณธรรม 
  1.1 ให้สถานศึกษาที่มีพันธกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีโครงสร้างของ
หน่วยงาน อัตราก าลัง การบริหารงานบุคคล และงบประมาณที่เหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจและความ
รับผิดชอบ 
  1.2 สนับสนุนให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อ านาจระหว่างหน่วยงานสถานศึกษา
ด้วยกันเอง 
  1.3 ให้สถานศึกษา ควบคุม ก ากับ ติดตาม ประเมินผล การใช้อ านาจในการปฏิบัติงานด้าน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 2 . สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต 
  2.1 วางแนวทางและส่งเสริมบทบาทความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับ
ภาคเอกชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
  2.2 ประสานความร่วมมือกับองค์กรภาคเอกชนเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราม         
การทุจริตในสถานศึกษา 
 3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร 
  3.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา 
  3.2 พัฒนาปรับปรุงและเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการบริหารงานที่โปร่งใสและเป็นธรรม 
 4. ส่งเสริมประสิทธิภาพการด าเนินงานด้านการจัดระบบการควบคุมภายในและบริหารจัดการความ 



  4.1 ส่งเสริมให้มีการจัดท ารายงานการควบคุมภายในของสถนศึกษา 
  4.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกสถานศึกษามีแผนการตรวจสอบภายในที่เป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและปราบปรามการ 
ทุจริตสถานศึกษา 
วัตถุประสงค ์
 มุ่งพัฒนาสมรรถนะ และขีดความสามารถให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภายในสถานศึกษาให้สัมฤทธิ์ผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือแก้ไขสภาพปัญหาการทุจริต
ให้เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพให้สามารถร่วมมือหรือประสานการปฏิบัติกับองค์กรทุก
ภาคส่วน 
มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 
 1. พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถของครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต 
  1.1 ก าหนดให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ฝึกอบรมหลักสูตรด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ในสถานศึกษา เพ่ือให้มีความเชี่ยวชาญ 
  1.2 ก าหนดให้มีหลักสูตรการศึกษา และหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
 2. สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาเสี่ยง 
  2.1 ส่งเสริมให้สถานศึกษาร่วมกันสร้างมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ 
  2.2 ก าหนดให้มีหน่วยงานหลัก เพ่ือรับผิดชอบในการติดตามประเมินผล รวมถึงการลงโทษ
ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 
 3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
  3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน หลักสูตร   
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
  3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติ 
หน้าที่และแนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ต่าง ๆ 
 4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสร้างองค์ความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
สถานศึกษา 
  4.1 จัดให้มีกิจกรรมการสร้างองค์ความรู้ในเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สถานศึกษาแก่ ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 
  4.2 ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีการแลกเปลี่ยนความรู้ และข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต 
 



ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคมปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม 
 2. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีจิตส านึกในการเป็นพลเมืองดี ปฏิบัติงานตามระเบียบ
วินัย และมีความซื่อสัตย์สุจริต 
 3. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
สถานศึกษามากยิ่งข้ึน 
 4. โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคมปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นแนวทางปฏิบัติ 
 5. โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคมมีความเข้าใจและให้ความร่วมมือในกิจกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในสถานศึกษาส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมในสถานศึกษาได้อย่างมั่นคงและ
ยั่งยืนตลอดไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


