
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 
(ปีงบประมาณ 2565) 

ที่มา  
หลักการและเหตุผล  

การทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นปัญหาที่มีมานาน และยิ่งมีกระบวนการที่มีความซับซ้อนมากข้ึน ถือ
เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งในองค์การภาครัฐและเอกชน ซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงขึ้น ส่งผลให้เกิดวิกฤตศรัทธา
ต่อสังคมไทย ปัจจุบันมีการตรวจสอบและเผยแพร่ให้สาธารณชนได้รับทราบ ท าให้ประชาชนให้ความสนใจการ
ท างานของภาครัฐมากยิ่งขึ้น  

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เป็นวาระแห่งชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ  
วันที่ 19 ธันวาคม 2549 โดยใช้ชื่อว่า “วาระแห่งชาติด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาล การป้องกันการทุจริต
ประพฤติ มิชอบในภาครัฐ” ต่อมาคณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2551 เห็นชอบให้หน่วยงาน
ภาครัฐนาแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551-
2555 ไปใช้เป็นกรอบ ทิศทางการประสานความร่วมมือในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
และแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่  การปฏิบัติ โดยก าหนดเพ่ิมเติมไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของส่วนราชการ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติราชการ และการบูรณาการป้องกัน
และปราบปรามแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล  

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2557-2559 นโยบายการบริหาร
จัดการที่ดี มุ่งเน้นเสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ และ
พัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ นาไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม และเป็นเครื่องมือชี้นาการพัฒนา
หน่วยงานจาก ทุกภาคส่วน ให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือกันอย่างจริงจังในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต โดยมีวัตถุประสงค์หลัก 4 ประการ คือ  

1) สังคมไทยมีวินัย คุณธรรมและจริยธรรม  
2) เครือข่ายจากทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
3) ระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม กระจาย และถ่วงดุลอ านาจอย่างมีประสิทธิภาพ  
4) สังคมรู้เท่าทัน ร่วมคิดป้องกันการทุจริต โดยจะมีการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ 4 ประการ  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ปลูกจิตส านึก ค่านิยม คุณธรรม และจริยธรรม และสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : รวมพลังแผ่นดินป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่หน่วยงานต่อต้านการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : สร้างบุคลากรมืออาชีพป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตในส่วนราชการ  
สานักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สานักงาน ป.ป.ช.) และสานักงาน  



คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สานักงาน ป.ป.ท.) ก าหนดให้ส่วนราชการ จดัท า  
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2562 โดยมีแนวทาง
ในการด าเนินงาน คือ หากส่วนราชการได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และมีการก าหนดแผนงาน/โครงการ/  
กิจกรรม/ตัวชี้วัด ไว้แล้ว และเห็นว่าสามารถตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติฯ ได้ก็ให้นาแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ตัวชี้วัด ดังกล่าว มาบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2562 หากไม่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติฯ ก็ก าหนดขึ้นมาใหม่และนาไปบรรจุไว้
ในแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี ด้วย โดยก าหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ตัวชี้วัด ให้เป็นไปตามพันธ์กิจ และ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของโรงเรียน ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี โรงเรียนบ้าน
ร้านตัดผม จึงได้จัดท าแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 3 ปี (พ.ศ. 2562 – 2564) ขึ้น เพ่ือเป็นกรอบใน
การด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสถานศึกษา และให้ส่วนราชการ/หน่วยงาน ใช้เป็น
แนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจ าปีต่อไป 
  

วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตส านึกในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต มี

คุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินชีวิต และปฏิบัติงาน  
2. เพ่ือป้องกันและเฝ้าระวังมิให้เกิดการทุจริต การปฏิบัติและ/หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ

ในการปฏิบัติราชการข้ึนภายในหน่วยงานโดยประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเครือข่ายภาคประชาชน
ในการติดตามตรวจสอบแจ้งข้อมูลเบาะแสการประพฤติมิชอบ  

3. เพ่ือส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านร้านตัดผมมีระบบการท างาน
และการตรวจสอบที่เข้มแข็งในการป้องกันการทุจริต  

4. เสริมสร้างศักยภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ  

 

ข้อมูลประกอบการจัดท าแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
โรงเรียนบ้านร้านตัดผมได้จัดท าแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ

ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สานักงาน ป.ป.ช. ก าหนดเป็นข้อมูลประกอบการจัดท าแผน  

 
 
 
 
 
 
การติดตามผลความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 



ประจ าปีงบประมาณ 2565 โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 
แนวทางการตรวจติดตามผลความก้าวหน้าการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ 2565 ด าเนินการดังนี้  
ติดตามผลความก้าวหน้างาน/โครงการ และงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2563 โดยก าหนด

กิจกรรมและแผนผัง (Gantt Chart) การติดตามผลความก้าวหน้าในห้วงระยะเวลาการในการด าเนินโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการฯ ดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาเดือน 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 จัดประชุมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
และการจัดท าแผนปฏิบัติการฯ 
ประจ าปี 2564 ทบทวน/วิเคราะห์ 
ความเสี่ยงต่างๆ  

            

2 จัดท าแผนปฏิบัติการฯ 
ประจ าปี2564 เสนอคณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้อ านวยการโรงเรียน
ให้ความเห็นชอบ และจัดส่ง
แผนปฏิบัติการฯให้ผู้อ านวยการสา
นักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต 1  

            

3 ส ารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย  

            

4 ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ              

5 เสนอสรุปผลการด าเนินงานต่อ
ผู้อ านวยการสานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 
เพ่ือขอความเห็นชอบ  

            

6 จัดท าเอกสารรายงานสรุปผลการ
ด าเนินการรายงานสานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร 
เขต 1 รับทราบต่อไป  

            

 
ความน า 



หลักการและเหตุผล  
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ก าหนดประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค า

รับรองการปฏิบัติราชการของโรงเรียนบ้านร้านตัดผม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตัวชี้วัดที่ 7 ระดับ
ความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยพิจารณาจากผลส าเร็จของ
การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา และการจัดการข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติ
หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของครู บุคลากรทางการศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และข้อ
กล่าวหาครู บุคลากรทางการศึกษา ที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความรับผิดชอบต่อประชาชน ไม่มี
คุณธรรม ไม่มีจริยธรรม ไม่ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง และไม่มีธรรมาภิบาล ตามท่ีมีกฎหมาย ระเบียบ 
แบบแผนของทางราชการที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การตรวจสอบและน าเรื่อง
ร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง การแจ้งตักเตือน ด าเนินคดี หรืออ่ืนๆ ตามระเบียบ ข้อ
กฎหมายที่ก าหนดไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนบ้านร้านตัดผม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 นั้น โรงเรียนบ้านร้านตัดผม ได้ทาการ ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา และผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยก าหนดให้สถานศึกษาต้องจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานของตน เพ่ือสนับสนุนและสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ที ่1 เสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยม ให้สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและปราบปราม

การ ทุจริตสถานศึกษา  
วิสัยทัศน์  

โรงเรียนบ้านร้านตัดผมเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล มุ่งมั่นให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีความรู้ รับผิดชอบต่อ
สังคม ดารงชีวิตบนพื้นฐานความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม  
พันธกิจ  

1. ส่งเสริมและปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมหลัก 12 
ประการ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้เต็มศักยภาพตามมาตรฐานสากล และใช้สื่อเทคโนโลยี อย่างสร้างสรรค์  
3. พัฒนาให้ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี มีทักษะการดารงชีวิตปลอดภัยจากสิ่งเสพติดและ

อบายมุข  
4. ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เต็มตามศักยภาพสู่มาตรฐานสากล  



5. ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ  
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการของโรงเรียนให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพตามาตรฐานสากล  
7. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้เป็นหลักสูตรมาตรฐานสากล  
8. ส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งภายในและภายนอก  
9. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ สภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้ทางวิชาการเพ่ือเป็น

สังคมแห่งการเรียนรู้  
10. ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน 

วัตถุประสงค์  
1. ผู้เรียนเป็นคนดีของสังคม ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
2. ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษา  
3. ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข  
4. ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถพิเศษตรงตามศักยภาพของตนเอง  
5. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ  
6. มีระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ  
7. มีหลักสูตรสถานศึกษาตามมาตรฐานสากล  
8. มีการใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งภายในและภายนอก  
9. มีบรรยากาศท่ีดี สะอาด สวยงาม ปลอดภัย เอ้ือต่อการเรียนรู้  
10. มีการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน  

ยุทธศาสตร์และมาตรการ/แนวทางด าเนินงาน  
ยุทธศาสตร์ที ่1 : เสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยม ให้สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  
วัตถุประสงค์  

มุ่งส่งเสริมเสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยมให้แก่สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมี
ทัศนคต ิวิสัยทัศน์ ในการร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบสถานศึกษา 
รวมทั้งการรณรงค ์เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ทุกภาคส่วนมีวินัย เคารพกฎหมาย กฎและระเบียบ ที่จะเป็น
กลไกในการแก้ไขปัญหา การพัฒนา ตลอดจนเป็นการวางรากฐานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน  

1. ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
1.1 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ให้ปฏิบัติงานและ

ด าเนิน ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
1.2 ประยุกต์การนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดมรรคผลในทางปฏิบัติ  
1.3 จัดให้มีหลักสูตรการเรียนรู้หรือการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง แก่ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน  



2. ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ได้เรียนรู้และปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยหลัก  
ธรรมาภิบาล  

2.1 ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งมีการ
ฝึกอบรม เพ่ือให้ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล  

2.2 ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ได้ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทาง  
คุณธรรมและจริยธรรม  

2.3 ควบคุม ก ากับ ดูแลการปฏิบัติงาน การประพฤติปฏิบัติตนของครู บุคลากรทางการ
ศึกษา นักเรียน ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม  
3. ก าหนดให้มีหลักสูตรทางการศึกษาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

สถานศึกษา  
3.1 จัดให้มีหลักสูตรทางการศึกษา/หลักสูตรการฝึกอบรม ด้านการป้องกันและปราบปราม

การ ทุจริตสถานศึกษา 
3.2 ก าหนดให้หลักสูตรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา เป็นหลักสูตร  

บังคับท่ีใช้ฝึกอบรมครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ทุกระดับ  
3.3 ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการ ตลอดจนข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันและปราบปราม  

การทุจริตสถานศึกษา  
4. ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต  

4.1 ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ด้วย ความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม  

4.2 รณรงค ์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สังคมมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการ  
ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม  

4.3 ส่งเสริม เชิดชู หน่วยงานหรือบุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการ  
ทุจริตสถานศึกษา  

4.4 ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างค่านิยมในการป้องกันและปราบปรามการ  
ทุจริตสถานศึกษา 
 
ยุทธศาสตร์ที ่2 : บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  
วัตถุประสงค์  

มุ่งประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตสถานศึกษา ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาใน
การติดตาม ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติ มิชอบในสถานศึกษา เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครอง 
ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาให้เป็นกลไกในการตรวจสอบ ถ่วงดุล รวมถึงการสร้างหลักประกันความ
ปลอดภัยในการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 



มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน  
1. บูรณาการหน่วยงานสถานศึกษากับองค์กรทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความตระหนักและปลูกจิตส านึก

การ  
เป็นพลเมืองดี  

1.1 ประสานความร่วมมือทางด้านข้อมูลและการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับ  
องค์กรทุกภาคส่วน  

1.2 ส่งเสริม สนับสนุน องค์กรและบุคลากรทางด้านสื่อสารมวลชนให้มีความเข้มแข็งและเป็น  
อิสระในการท าหน้าที่ตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนรับทราบ  

1.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบอินเทอร์เน็ต เพ่ือทาการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา โดยมีเว็บบอร์ดเพ่ือติดต่อสื่อสาร  
ระหว่างกัน  

1.4 เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา  
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ  

2.1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษามีความ  
ตื่นตัวต่อสภาพปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในสถานศึกษา  

2.2 สร้างและพัฒนาช่องทางในการรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้มีความสะดวกหลากหลาย  
รวมทั้งสร้างหลักประกันความปลอดภัยให้แก่บุคคล หน่วยงานหรือข้อมูลนั้น  

2.3 ส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
2.4 ก าหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้แจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้ได้รับรางวัลตอบแทน  
2.5 ให้องค์กรหรือบุคลากรด้านสื่อสารมวลชนเป็นสื่อกลางในการแสวงหาความร่วมมือเพ่ือ  

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  
3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอ านาจทางการศึกษา  

3.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา  
โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  

3.2 พัฒนาประสิทธิภาพการติดตามประเมินผลการด าเนินการตามกลยุทธ์จุดเน้น เพ่ือพัฒนา  
คุณภาพทางการศึกษา 
 

ยุทธศาสตร์ที ่3 : เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  
วัตถุประสงค์  

มุ่งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อ านาจให้เหมาะสมชัดเจนและมี
ประสิทธิภาพ สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ส่งเสริมความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับหน่วยงานทุกภาค
ส่วน  



มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน  
1. พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม พร้อมทั้งสร้างความโปร่งใสและเป็นธรรมในการ  

บริหารงานบุคคลภายใต้ระบบคุณธรรม  
1.1 ให้สถานศึกษาท่ีมีพันธ์กิจด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีโครงสร้างของ  

หน่วยงาน อัตรากาลัง การบริหารงานบุคคล และงบประมาณท่ีเหมาะสม สอดคล้องกับ  
ภารกิจและความรับผิดชอบ  

1.2 สนับสนุนให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อ านาจระหว่างหน่วยงานสถานศึกษา ด้วย
กันเอง  

1.3 ให้สถานศึกษา ควบคุม ก ากับ ติดตาม ประเมินผล การใช้อ านาจในการปฏิบัติงานด้าน  
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

2 . สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกัน
และ  
ปราบปรามการทุจริต  

2.1 วางแนวทางและส่งเสริมบทบาทความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับ
ภาคเอกชน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

2.2 ประสานความร่วมมือกับองค์กรภาคเอกชนเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ในสถานศึกษา  
3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร  

3.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา  
3.2 พัฒนาปรับปรุงและเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการบริหารงานที่โปร่งใสและเป็นธรรม  

4. ส่งเสริมประสิทธิภาพการด าเนินงานด้านการจัดระบบการควบคุมภายในและบริหารจัดการความ
เสี่ยง  

4.1 ส่งเสริมให้มีการจัดท ารายงานการควบคุมภายในของสถานศึกษา  
4.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกสถานศึกษามีแผนการตรวจสอบภายในที่เป็นระบบและมี  
ประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที ่4 : พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต สถานศึกษา  
วัตถุประสงค์  

มุ่งพัฒนาสมรรถนะ และขีดความสามารถให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาให้สัมฤทธิผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือแก้ไขสภาพปัญหาการทุจริตให้เป็น
ระบบอย่างต่อเนื่อง สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพให้สามารถร่วมมือหรือประสานการปฏิบัติกับองค์กรทุกภาค
ส่วน  
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. สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  
2.1 ส่งเสริมให้สถานศึกษาร่วมกันสร้างมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ  
2.2 ก าหนดให้มีหน่วยงานหลัก เพ่ือรับผิดชอบในการติดตามประเมินผล รวมถึงการลงโทษ  

คร ูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน  
3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน หลักสูตรการ  
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติ
หน้าที่ และแนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ต่าง ๆ  
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสร้างองค์ความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน

สถานศึกษา  
4.1 จัดให้มีกจิกรรมการสร้างองค์ความรู้ในเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

สถานศึกษา แก่ คร ูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน  
4.2 ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีการแลกเปลี่ยนความรู้ และข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกัน

และ ปราบปรามการทุจริต 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

1. โรงเรียนบ้านร้านตัดผมปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม  
2. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีจิตส านึกในการเป็นพลเมืองดี ปฏิบัติงานตาม  

ระเบียบวินัย และมีความซื่อสัตย์สุจริต  
3. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการ  

ทุจริตในสถานศึกษามากยิ่งขึ้น  
4. โรงเรียนบ้านร้านตัดผม ปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เป็นแนวทางปฏิบัติ 

 5. โรงเรียนบ้านร้านตัดผมมีความเข้าใจและให้ความร่วมมือในกิจกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในสถานศึกษา  

6. ส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมในสถานศึกษาได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป 
 



บทสรุป  
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนบ้านร้านตัดผมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565 จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
สถานศึกษา ปฏิบัติงานในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้บรรลุตามวัตถุประสงค์  เกิดผลสัมฤทธิ์
ตามที่คาดหวังไว้ ท าให้การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่มีความ
รับผิดชอบ ท าให้ผู้ปกครอง ขุมขน คณะกรรมการสถานศึกษา มีความเชื่อถือในความมีคุณธรรม ความมี
จริยธรรม การปฏิบัติหน้าที่โดยการค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการยึดมั่นในหลัก
ธรรมาภิบาล สามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของคณะครู  บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 
ให้ลดน้อยลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  

ดังนั้น ในการด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ต้องบูรณาการและ
อาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และจะต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องให้เป็นระบบ โดยหากมีการบูรณาการ
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอย่างจริงจังและต่อเนื่องแล้ว ก็จะส่งผลต่อการบรรลุตามผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังไว้ 
ส่วนราชการและสถานศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม คณะครู บุคลากรทางการศึกษา 
นักเรียน มีความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษามากยิ่งขึ้น  มีจิตส านึกในการเป็น
พลเมืองด ีปฏิบัติงานตามระเบียบวินัย และมีความซื่อสัตย์สุจริต ทุกภาคส่วนมีความเข้าใจและให้ความร่วมมือ
ในกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และยึด
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางปฏิบัติ รวมถึงส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับ
จังหวัดและระดับประเทศให้ยั่งยืนได้ อีกด้วย 

 


