
 

 

 

 

 

 

แผนปฏิบตัิการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริต
ของสถานศึกษา 

 

 

 

ประจ าปงีบประมาณ 2564 

 

 

โรงเรยีนบ้านขวญัพฒัน ์อ าเภอท่าชนะ  จังหวดัสรุาษฎรธ์านี 

ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสรุาษฎรธ์าน ีเขต 2 

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

กระทรวงศกึษาธกิาร 



 

แผนปอ้งกนัและปราบปรามการทจุริตของโรงเรยีนบา้นขวญัพฒัน ์

 (ปงีบประมาณ 2564) 

หลักการและเหตุผล          

 การทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นปัญหาท่ีมีมานาน และยิ่งมีกระบวนการท่ีมีความซับซ้อนมากขึ้น ถือ
เป็นปัญหาท่ีเกิดขึ้นท้ังในองค์กรภาครัฐและเอกชน ซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงขึ้น ส่งผลให้เกิดวิกฤตศรัทธาต่อ
สังคมไทย  ปัจจุบันมีการตรวจสอบและเผยแพร่ให้สาธารณชนได้รับทราบท าให้ประชาชนให้ความสนใจการ
ท างานของภาครัฐมากยิ่งขึ้น          

 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเป็นวาระแห่งชาติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี  19 
ธันวาคม 2549 โดยใช้ช่ือว่า “วาระแห่งชาติด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาลการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐ” ต่อมาคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันท่ี 6 พฤษภาคม 2551 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐน าแนวทาง
และมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551-2555 ไปใช้เป็น
กรอบทิศทางการประสานความร่วมมือในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และแปลง
ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติโดยก าหนดเพิ่มเติมไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปีและแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
ของส่วนราชการซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติราชการและการบูรณาการป้องกันและปราบปรามแก้ไข
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ันตอบสนองนโยบายของรัฐบาล        
 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีนโยบายการบริหารจัดการท่ีดีมุ่งเน้น
เสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐ และพัฒนาความโปร่งใสใน
การปฏิบัติงาน พร้อมท้ังป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐ น าไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม และเป็นเครื่องมือในการพัฒนาหน่วยงานจาก ทุกภาคส่วน 
ให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือกันอย่างจริงจังในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยมีวัตถุประสงค์
หลัก 4 ประการคือ 
 1) สังคมไทยมีวินัยคุณธรรมและจริยธรรม       
 2) เครือข่ายจากทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
 3) ระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม กระจายและถ่วงดุลอานาจอย่างมีประสิทธิภาพ 
 4) สังคมรู้เท่าทัน ร่วมคิดป้องกันการทุจริต โดยจะมีการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ 4 ประการ
 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : ปลูกจิตส านึกค่านิยม คุณธรรม และจริยธรรม และสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน
 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : รวมพลังแผ่นดินป้องกันและปราบปรามการทุจริต   
 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : เสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่หน่วยงานต่อต้านการทุจริต  
 ยุทธศาสตร์ท่ี 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. 2564 โดยมีแนวทางใน
การด าเนินงาน คือ หากส่วนราชการได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปีและมีการก าหนดแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ตัวช้ีวัด ไว้แล้วและเห็นว่าสามารถตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติฯ ได้ก็ให้น าแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ตัวช้ีวัด ดังกล่าว มาบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 หากไม่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติฯ ก็ก าหนดขึ้นมาใหม่และน าไปบรรจุไว้ใน
แผนปฏิบัติราชการ 3 ปีด้วย โดยก าหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ตัวช้ีวัด ให้เป็นไปตามพันธกิจและ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของโรงเรียน ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี โรงเรียนบ้าน
ขวัญพัฒน์ จึงได้จัดท าแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ 2564 ขึ้น เพื่อเป็นกรอบในการ
ด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสถานศึกษา และให้ส่วนราชการ/หน่วยงาน ใช้เป็นแนวทางใน
การจัดท าแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปราม การทุจริตประจ าปี ต่อไป 

วัตถุประสงค์          
 1. เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตส านึกในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต มี
คุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินชีวิต และปฏิบัติงาน       
 2. เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังมิให้เกิดการทุจริต การปฏิบัติและ/หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบ
ในการปฏิบัติราชการภายในหน่วยงานโดยประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเครือข่ายภาคประชาชนใน
การติดตามตรวจสอบแจ้งข้อมูลเบาะแสการประพฤติมิชอบ      
 3. เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์ มีระบบการ
ท างานและการตรวจสอบท่ีเข้มแข็งในการป้องกันการทุจริต      
 4. เสริมสร้างศักยภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ 

ข้อมูลประกอบการจัดท าแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต    
 โรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์ ได้จัดท าแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท่ีส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนดเป็นข้อมูลประกอบการจัดท าแผน
 การติดตามผลความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐประจ าปี 
งบประมาณ 2564 โรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์มีแนวทางการตรวจติดตามผลความก้าวหน้าการปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ 2564 ด าเนินการดังนี้ ติดตาม
ผลความก้าวหน้างาน/โครงการและงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2564 โดยก าหนดกิจกรรมและแผนผัง 
(Gantt Chart) การติดตามผลความก้าวหน้าในห้วงระยะเวลาการในการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการฯ 
ดังนี้ 



 

  

 
ท่ี 

 
กิจกรรม 

เดือน 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 จั ด ป ร ะ ชุ ม เ จ้ า ห น้ า ท่ี
ผู้รับผิดชอบและการจัดท า
แผนปฏิบั ติการฯประจ าปี
2564 ทบทวน/วิเคราะห์ 
ความเส่ียงต่างๆ 

            

2 จั ด ท า แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ฯ
ประจ าปี  2564  เสนอ
คณะกรรมการสถานศึกษา 
ผู้อ านวยการโรงเรียน 
ให้ความเห็นชอบ และจัดส่ง 
แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ฯ ใ ห้
ผู้อ านวยการส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สุราษฎร์ธานี เขต 2 

            

3 ส ารวจความคิดเห็นของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

            

4 ด าเนินการตามแผนปฏิบั ติ
การฯ 

            

5 เสนอสรุปผลการด าเนินงาน
ต่อผู้อ านวยการส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สุราษฎร์ธานี เขต 2 เพื่อขอ
ความเห็นชอบ 

            

6 จัดท าเอกสารรายงานสรุปผล
กา ร ด า เ นิ น ก า ร ร าย ง าน
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี 
เขต 2 รับทราบต่อไป 

            

        

 

 

 

 



 

ยุทธศาสตร์ที ่1 ปลูกจิตส านึกค่านิยม คุณธรรม และจริยธรรม และสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน 

         วตัถปุระสงค ์

  มุ่งส่งเสริมเสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยมให้แกส่ถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
โดยมีทัศนคติ วิสัยทัศน์ ในการร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบสถานศึกษา 
รวมท้ังการรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ทุกภาคส่วนมีวินัย เคารพกฎหมาย กฎและระเบียบ ท่ีจะ               
เป็นกลไกในการแก้ไขปัญหา การพัฒนา ตลอดจนเป็นการวางรากฐานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ         
 มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน        
 1. ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
  1.1 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ให้ปฏิบัติงาน 
                  และด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    
  1.2 ประยุกต์การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดมรรคผลในทางปฏิบัติ 
  1.3 จัดใหม้ีหลักสูตรการเรียนรู้หรือการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
  พอเพียงแก่ครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียน     
 2. ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ได้เรียนรู้และปฏิบัติงานตามหน้าท่ีด้วยหลัก                 
ธรรมาภิบาล  
  2.1 ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจ รวมท้ังมีการ
ฝึกอบรมเพื่อให้ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล        
  2.2 ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ได้ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรม          
  2.3 ควบคุม ก ากับ ดูแลการปฏิบัติงาน การประพฤติปฏิบัติตนของครู บุคลากรทางการ
ศึกษานักเรียน ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม   
 3. ก าหนดให้มีหลักสูตรทางการศึกษาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สถานศึกษา           
  3.1 จัดให้มีหลักสูตรทางการศึกษา/หลักสูตรการฝึก อบรม ด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตสถานศึกษา          
  3.2 ก าหนดให้หลักสูตรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา เป็นหลักสูตร
บังคับท่ีใช้ฝึกอบรมครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ทุกระดับ     
  3.3 ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการ ตลอดจนข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา           
 4. ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต 
  4.1 ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ปฏิบัติหน้าท่ีราชการ
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 



   4.2 รณรงค์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สังคมมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการ
ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม       
  4.3 ส่งเสริม เชิดชู หน่วยงานหรือบุคคลท่ีมีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตสถานศึกษา          
  4.4 ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างค่านิยมในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตสถานศึกษา 

 กิจกรรม/โครงการ ตามยุทธศาสตร์ที่ 1         
 1. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  เช่น กิจกรรมส่งเสริม
ประชาธิปไตย           
 2. การขับเคล่ือนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เช่น กิจกรรมของหายได้คืน กิจกรรมพื้นท่ี 5 ส 
กิจกรรม เด็กดี มีเงินออม  กิจกรรมจิตอาสา        
 3. การขับเคล่ือนโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ       
 4. การเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะผ่านเว็บไซต์ (ITA Online)   

ยุทธศาสตร์ที่ 2 รวมพลังแผ่นดินป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

วัตถุประสงค์ 

มุ่งประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตสถานศึกษา ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาใน
การติดตาม ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในสถานศึกษา เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครอง 
ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาให้เป็นกลไกในการตรวจสอบ ถ่วงดุล รวมถึงการสร้างหลักประกันความ
ปลอดภัยในการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 

1. บูรณาการหน่วยงานสถานศึกษากับองค์กรทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความตระหนักและปลูกจิตส านึก
การเป็นพลเมืองดี          
  1.1 ประสานความร่วมมือทางด้านข้อมูลและการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานสถานศึกษา
กับองค์กรทุกภาคส่วน          
  1.2 ส่งเสริม สนับสนุน องค์กรและบุคลากรทางด้านส่ือสารมวลชนให้มีความเข้มแข็งและเป็ 
นอิสระในการท าหน้าท่ีตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนรับทราบ   
  1.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อท าการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา โดยมีเว็บบอร์ดเพื่อติดต่อส่ือสารระหว่างกัน  
  1.4 เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา 
 2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
  2.1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษามี
ความต่ืนตัวต่อสภาพปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในสถานศึกษา    



  2.2 สร้างและพัฒนาช่องทางในการรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้มีความสะดวกหลากหลาย
รวมทั้งสร้างหลักประกันความปลอดภัยให้แก่บุคคล หน่วยงาน หรือข้อมูลนั้น    
  2.3 ส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร    
  2.4 ก าหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้แจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ใหได้รับรางวัลตอบแทน
  2.5 ให้องค์กรหรือบุคลากรด้านส่ือสารมวลชนเป็นส่ือกลางในการแสวงหาความร่วมมือเพื่อ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
 3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอ านาจทางการศึกษา 

  3.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ ประสานงานกับเขตพื้นท่ีการศึกษาและ
สถานศึกษาโดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน       
  3.2 พัฒนาประสิทธิภาพการติดตามประเมินผลการด าเนินการตามกลยุทธ์จุดเน้น เพื่อ
พัฒนาคุณภาพทางการศึกษา 

กิจกรรม/โครงการ ตามยุทธศาสตร์ที่ 2       
 1. การเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะผ่านเว็บไซต์ (ITA Online) ทางด้านงาน 4 ฝ่าย ประกอบด้วยฝ่าย
บริหารงบประมาณ ฝ่ายบริหารวิชาการ ฝ่ายบริหารงานบุคคล  และฝ่ายบริหารงานท่ัวไป  
 2. การประชุมแลกเปล่ียนเรื่อง  การต่อต้านการทุจริต ระหว่างผู้บริหาร ข้าราชการครู คณะกรรมการ
สถานศึกษา และชุมชน          
 3. การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยการประชาสัมพันธ์การตอบแบบ IIT และ EIT ให้
บุคคลภายนอกรับทราบผ่านทางเว็บไซต์ หรื่อส่ือออนไลน์ต่าง ๆ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่หน่วยงานต่อต้านการทุจริต 

วัตถุประสงค์ 

มุ่งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อ านาจให้เหมาะสมชัดเจนและมี
ประสิทธิภาพ สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ส่งเสริมความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับหน่วยงานทุกภาค
ส่วน 

 มาตรการ/แนวทางด าเนนิงาน        
 1. พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบควบคุม พร้อมท้ังสร้างความโปร่งใสและเป็นธรรมในการ
บริหารงานบุคคลภายใต้ระบบคุณธรรม 
  1.1 ให้สถานศึกษาท่ีมีพันธกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีโครงสร้างของ
หน่วยงาน อัตราก าลัง การบริหารงานบุคคล และงบประมาณท่ีเหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจและความ
รับผิดชอบ           
  1.2 สนับสนุนให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อ านาจระหว่างหน่วยงานสถานศึกษา
ด้วยกันเอง           
  1.3 ให้สถานศึกษา ควบคุม ก ากับ ติดตาม ประเมินผล การใช้อ านาจในการปฏิบัติงานด้าน



การป้องกันและปราบปรามการทุจริต         

 2. สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต          
  2.1 วางแนวทางและส่งเสริมบทบาทความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับ
ภาคเอกชน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต       
  2.2 ประสานความร่วมมือกับองค์กรภาคเอกชนเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในสถานศึกษา          
 3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร      
  3.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา    
  3.2 พัฒนาปรับปรุงและเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการบริหารงานท่ีโปร่งใสและเป็นธรรม 
 4. ส่งเสริมประสิทธิภาพการด าเนินงานด้านการจัดระบบการควบคุมภายในและบริหารจัดการความ
เส่ียง            
  4.1 ส่งเสริมให้มีการจัดท ารายงานการควบคุมภายในของสถานศึกษา    

4.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกสถานศึกษามีแผนการตรวจสอบภายในท่ีเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ 

กจิกรรม/โครงการ ตามยุทธศาสตร์ที ่3       
  1. การจัดท ารายงานการตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณแต่ละปี  
  2. การประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตภายในสถานศึกษาประกอบด้วยข้าราชการครู       
และผู้บริหาร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง         
  3. การปลูกฝังค่านิยมการต่อต้านการทุจริตผ่านหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา                                   
ท่ีโรงเรียนบ้านขวัญพฒันน์ าไปใช้ในการสอนผู้เรียนโดยการบูรณาการในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ท้ังในระดับ
ปฐมวัยและระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ที ่4 สร้างบุคลากรมืออาชีพป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

วตัถปุระสงค ์

มุ่งพัฒนาสมรรถนะ และขีดความสามารถให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาให้สัมฤทธิผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ไขสภาพปัญหาการทุจริตให้เป็น
ระบบอย่างต่อเนื่อง สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพให้สามารถร่วมมือหรือประสานการปฏิบัติกับองค์กรทุกภาค
ส่วน 

มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน        
 1. พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถของครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต          
  1.1 ก าหนดให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ฝึกอบรมหลักสูตรด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ในสถานศึกษา เพื่อให้มีความเช่ียวชาญ      



  1.2 ก าหนดให้มีหลักสูตรการศึกษา และหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา         
 2. สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  
  2.1 ส่งเสริมให้สถานศึกษาร่วมกันสร้างมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ   
  2.2 ก าหนดให้มีหน่วยงานหลัก เพื่อรับผิดชอบในการติดตามประเมินผล รวมถึงการลงโทษ
ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน        
 3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
  3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน หลักสูตร
การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี         
  3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติ
หน้าท่ีและแนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ต่าง ๆ       
 4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสร้างองค์ความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
สถานศึกษา           
  4.1 จัดให้มีกิจกรรมการสร้างองค์ความรู้ในเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สถานศึกษาแก่ครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน       
  4.2 ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีการแลกเปล่ียนความรู้ และข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ           
 1. โรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์ ปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม    
 2. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีจิตส านึกในการเป็นพลเมืองดี ปฏิบัติงานตามระเบียบ
วินัย และมีความซื่อสัตย์สุจริต         
 3. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
สถานศึกษามากยิ่งขึ้น          
 4. โรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์ ปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เป็นแนวทางปฏิบัติ         
 5. โรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์ มีความเข้าใจและให้ความร่วมมือในกิจกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในสถานศึกษา          
 6. ส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมในสถานศึกษาได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป 

กจิกรรม/โครงการ ตามยุทธศาสตร์ที ่4       
 1. การประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตภายในสถานศึกษาประกอบด้วยข้าราชการครูและผู้บริหาร 
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง          
 2. การปลูกฝังค่านิยมการต่อต้านการทุจริตผ่านหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา                                   
ท่ีโรงเรียนบ้านขวัญพฒันน์ าไปใช้ในการสอนผู้เรียนโดยการบูรณาการในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ท้ังในระดับ
ปฐมวัยและระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 



บทสรุป 

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 จัดท าขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
สถานศึกษาปฏิบัติงานในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เกิดผลสัมฤทธิ์ 
ตามท่ีคาดหวังไว้ ท าให้การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าท่ีของข้าราชการเป็นไปในลักษณะท่ีมีความ
รับผิดชอบ ท าให้ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา มีความเช่ือถือในความมีคุณธรรม ความมี
จริยธรรม การปฏิบัติหน้าท่ีโดยการค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการยึดมั่นในหลัก
ธรรมาภิบาลสามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 
ให้ลดน้อยลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบังเกิดผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 

ดังนั้น ในการด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ต้องบูรณาการและ
อาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และจะต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องให้เป็นระบบ โดยหากมีการบูรณาการ
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอย่างจริงจังและต่อเนื่องแล้ว ก็จะส่งผลต่อการบรรลุตามผลสัมฤทธิ์ ท่ีคาดหวังไว้ 
ส่วนราชการและสถานศึกษา ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม คณะครู บุคลากรทางการศึกษา 
นักเรียน มีความรู้เรื่องการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ในสถานศึกษามากยิ่งขึ้น มีจิตส านึกในการเป็น
พลเมืองดีปฏิบัติงานตามระเบียบวินัย และมีความซื่อสัตย์สุจริต ทุกภาคส่วนมีความเข้าใจและให้ความร่วมมือ
ในกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และยึด
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางปฏิบัติ รวมถึงส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับ
จังหวัดและระดับประเทศให้ยัง่ยืนได้อีกด้วย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


