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โรงเรียนบ้านเขาชานหมาก   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2 

 



 
 

 
แผนป้องกนัและปราบปรามการทุจริตของ  โรงเรียนบ้านเขาชานหมาก 

  (ปีงบประมาณ 2563) 
ท่ีมา  
หลกัการและเหตุผล  

การทุจรติและประพฤตมิชิอบเป็นปัญหาทีม่มีานาน  และยิง่มกีระบวนการทีม่คีวามซบัซอ้น
มากขึน้ ถอืเป็นปัญหาทีเ่กดิขึน้ทัง้ในองคก์ารภาครฐัและเอกชน ซึง่นบัวนัจะทวคีวามรุนแรงขึน้ สง่ผลใหเ้กดิ
วกิฤตศรทัธาต่อสงัคมไทย ปัจจุบนัมกีารตรวจสอบและเผยแพร่ใหส้าธารณชนไดร้บัทราบ ท าใหป้ระชาชนให้
ความสนใจการท างานของภาครฐัมากยิง่ขึน้  

การป้องกนัและปราบปรามการทุจรติในภาครฐั เป็นวาระแห่งชาต ิตามมตคิณะรฐัมนตร ีเมื่อ  
วนัที ่19 ธนัวาคม 2549 โดยใชช้ื่อว่า “วาระแห่งชาตดิา้นจรยิธรรม ธรรมาภบิาล การป้องกนัการทุจรติ
ประพฤต ิ   มชิอบในภาครฐั” ต่อมาคณะรฐัมนตรมีมีต ิเมื่อวนัที ่6 พฤษภาคม 2551 เหน็ชอบใหห้น่วยงาน
ภาครฐัน าแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตรช์าตวิ่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ พ.ศ. 2551-
2555  ไปใชเ้ป็นกรอบ ทศิทางการประสานความร่วมมอืในการด าเนินการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ 
และแปลงยุทธศาสตรไ์ปสู่ การปฏบิตั ิโดยก าหนดเพิม่เตมิไวใ้นแผนปฏบิตัริาชการ 4 ปี และแผนปฏบิตัิ
ราชการประจ าปีของสว่นราชการ ซึ่งจะก่อใหเ้กดิประโยชน์ในการปฏบิตัริาชการ และการบูรณาการป้องกนั
และปราบปรามแกไ้ขปัญหาการทุจรติคอรร์ปัชัน่ ตอบสนองนโยบายของรฐับาล  

ยุทธศาสตรช์าตวิ่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ พ.ศ. 2557-2559  นโยบายการ
บรหิารจดัการทีด่ ีมุ่งเน้นเสรมิสรา้งมาตรฐานดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ใหแ้ก่ขา้ราชการและเจา้หน้าทีข่องรฐั  
และพฒันาความโปร่งใสในการปฏบิตังิาน พรอ้มทัง้ป้องกนัและปราบปรามการทุจรติและประพฤตมิชิอบของ
ขา้ราชการและเจา้หน้าทีข่องรฐั น าไปสูก่ารปฏบิตัใิหบ้งัเกดิผลเป็นรปูธรรม และเป็นเครื่องมอืชี้น าการพฒันา
หน่วยงานจาก     ทุกภาคสว่น ใหเ้กดิการบูรณาการความร่วมมอืกนัอย่างจรงิจงัในการป้องกนัและปราบปราม
การทุจรติ โดยมวีตัถุประสงคห์ลกั 4 ประการ คอื  

1) สงัคมไทยมวีนิัย คุณธรรมและจรยิธรรม  
2) เครอืขา่ยจากทุกภาคสว่น มสีว่นร่วมในการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ  
3) ระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม กระจาย และถ่วงดุลอานาจอย่างมปีระสทิธภิาพ  
4) สงัคมรูเ้ท่าทนั ร่วมคดิป้องกนัการทุจรติ โดยจะมกีารด าเนินการตามยุทธศาสตร ์4 ประการ  

ยุทธศาสตรท์ี ่1 : ปลูกจติสานึก ค่านิยม คุณธรรม และจรยิธรรม และสรา้งวนิัยแก่ทุกภาค
สว่น  
ยุทธศาสตรท์ี ่2 : รวมพลงัแผ่นดนิป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ  
ยุทธศาสตรท์ี ่3 : เสรมิสรา้งความแขง็แกร่งแก่หน่วยงานต่อตา้นการทุจรติ  
ยุทธศาสตรท์ี ่4 : สรา้งบุคลากรมอือาชพีป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ  
 
 
 



 
 
 
การด าเนินการตามยุทธศาสตรช์าตวิ่าดว้ยการป้องกนั  และปราบปรามการทุจรติในสว่น 

ราชการ ส านกังานคณะกรรมการการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาต ิ(ส านกังาน ป.ป.ช.) และ
ส านกังาน คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติในภาครฐั (ส านกังาน ป.ป.ท.) ก าหนดใหส้ว่น
ราชการ จดัท า แผนปฏบิตักิารป้องกนัและปราบปรามการทุจรติภาครฐั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2562  
โดยมแีนวทางในการด าเนินงาน คอื หากสว่นราชการไดจ้ดัท าแผนปฏบิตัริาชการ 4 ปี และมกีารก าหนด
แผนงาน/โครงการ/ กจิกรรม/ตวัชีว้ดั ไวแ้ลว้ และเหน็ว่าสามารถตอบสนองยุทธศาสตรช์าตฯิ ไดก้ใ็หน้ า
แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม/ตวัชีว้ดั ดงักล่าว มาบรรจุไวใ้นแผนปฏบิตัริาชการป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจรติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 – 2565 หากไม่ตอบสนองต่อยุทธศาสตรช์าตฯิ กก็ าหนดขึน้มาใหม่และ
น าไปบรรจุไวใ้นแผนปฏบิตัริาชการ 3 ปี ดว้ย  โดยก าหนดแผนงาน/โครงการ/กจิกรรม/ตวัชีว้ดั ใหเ้ป็นไปตาม
พนัธกจิ และสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตรข์องโรงเรยีน ดงันัน้ เพือ่ใหก้ารด าเนินการเป็นไปตามมตคิณะรฐัมนตร ี 
โรงเรยีนบา้นเขาชานหมาก จงึไดจ้ดัท าแผนป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ 3 ปี  (พ.ศ. 2563 – 2565)  ขึน้ 
เพือ่เป็นกรอบในการด าเนินการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติของสถานศกึษา และใหส้ว่นราชการ/
หน่วยงาน ใชเ้ป็นแนวทางในการจดัท าแผนปฏบิตักิารการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติประจ าปีต่อไป  
 
วตัถปุระสงค ์ 

1. เพือ่สง่เสรมิใหข้า้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา มจีติสานึกในเรื่องความซื่อสตัยส์ุจรติ มี
คุณธรรมจรยิธรรมในการด าเนินชวีติ และปฏบิตังิาน  

2. เพือ่ป้องกนัและเฝ้าระวงัมใิหเ้กดิการทุจรติ การปฏบิตัแิละ/หรอืละเวน้การปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยมชิอบ
ในการปฏบิตัริาชการขึน้ภายในหน่วยงานโดยประสานความร่วมมอืระหว่างภาครฐัและเครอืขา่ยภาคประชาชน
ในการตดิตามตรวจสอบแจง้ขอ้มลูเบาะแสการประพฤตมิชิอบ  

3. เพือ่สง่เสรมิใหข้า้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา โรงเรยีนบา้นเขาชานหมาก มรีะบบการ
ท างานและการตรวจสอบทีเ่ขม้แขง็ในการป้องกนัการทุจรติ  

4. เสรมิสรา้งศกัยภาพของขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา ใหส้ามารถปฏบิตังิานไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพตามมาตรฐานจรรยาบรรณวชิาชพี  
 
ข้อมลูประกอบการจดัท าแผนป้องกนัและปราบปรามการทุจริต  

โรงเรยีนบา้นเขาชานหมาก ไดจ้ดัท าแผนป้องกนัและปราบปรามการทุจรติใหส้อดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์
ชาตวิ่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติทีส่ านักงาน ป.ป.ช. ก าหนดเป็นขอ้มลูประกอบการจดัท าแผน 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

การติดตามผลความก้าวหน้าตามแผนปฏิบติัการการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต
ภาครฐั 

ประจ าปีงบประมาณ 2563   โรงเรียนบ้านเขาชานหมาก 
แนวทางการตรวจตดิตามผลความกา้วหน้าการปฏบิตังิานตามแผนปฏบิตักิารป้องกนัและปราบปราม

การทุจรติภาครฐั ประจ าปีงบประมาณ 2563 ด าเนินการดงันี้  
ตดิตามผลความก้าวหน้างาน/โครงการ และงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2563 โดยก าหนด

กจิกรรมและแผนผงั (Gantt Chart)   การตดิตามผลความกา้วหน้าในหว้งระยะเวลาการในการด าเนินโครงการ
ตามแผนปฏบิตักิารฯ ดงันี้ 

 

ที ่ กจิกรรม 
ระยะเวลา (เดอืน) 

1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 11 12 
1 จดัประชุมเจา้หน้าทีผู่ร้บัผดิชอบ 

และการจดัท าแผนปฏบิตักิารฯ 
ประจ า ปี 2563ทบทวน/วเิคราะห์
ความเสีย่งต่างๆ  

            

2 จดัท าแผนปฏบิตักิารฯ ประจ าปี2563  
เสนอคณะกรรมการสถานศกึษา 
ผูอ้ านวยการโรงเรยีนใหค้วามเหน็ชอบ 
และจดัส่งแผนปฏบิตักิารฯให้
ผูอ้ านวยการส านักงานเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศกึษาสุพรรณบุร ี  
เขต 2  

            

3 ส ารวจความคดิเหน็ของผูม้สีว่นได้
สว่นเสยี  

            

4 ด าเนินการตามแผนปฏบิตักิารฯ  
 

            

5 เสนอสรุปผลการด าเนินงานต่อ
ผูอ้ านวยการส านกังานเขตพืน้ที่
มธัยมศกึษา  เขต 2  เพือ่ขอ
ความเหน็ชอบ  

            

6 จดัท าเอกสารรายงานสรุปผลการ
ด าเนินการรายงานส านกังานเขต
พืน้ทีม่ธัยมศกึษา  เขต 2 
รบัทราบต่อไป  

            

 



 

 

ความน า 

หลกัการและเหตุผล 

   ส านักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ก าหนดประเมนิผลการปฏิบัติราชการตาม  
ค ารบัรองการปฏิบตัิราชการของโรงเรยีนบ้านเขาชานหมาก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตวัชี้วดัที่ 7 
ระดบัความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุ จรติ  โดยพิจารณาจาก
ผลส าเรจ็ของการด าเนินการตามแผนปฏบิตักิารป้องกนัและปราบปรามการทุจรติสถานศกึษา เพื่อขบัเคลื่อน
ยุทธศาสตรช์าตวิ่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติสถานศกึษา  และการจดัการขอ้รอ้งเรยีนเรื่องการ
ทุจรติ  การปฏบิตัหิรอืละเวน้การปฏบิตัหิน้าที่โดยมชิอบของครู บุคลากรทางการศกึษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 และขอ้กล่าวหาคร ูบุคลากรทางการศกึษา ทีไ่ม่ไดป้ฏบิตัหิน้าทีร่าชการดว้ยความรบัผดิชอบต่อประชาชน  
ไม่มคีุณธรรม  ไม่มจีรยิธรรม  ไม่ค านึงถงึประโยชน์ส่วนรวมเป็นทีต่ ัง้ และไม่มธีรรมาภบิาล ตามทีม่กีฎหมาย 
ระเบยีบ แบบแผนของทางราชการทีเ่กีย่วขอ้งไดก้ าหนดไวใ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  การตรวจสอบและน า
เรื่องร้องเรยีนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนขอ้เท็จจรงิ การแจ้งตกัเตือน ด าเนินคดี หรอือื่นๆ ตามระเบียบ ข้อ
กฎหมายทีก่ าหนดไวใ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   

  ในการจดัท าแผนปฏิบตัิการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติโรงเรยีนบ้านเขาชานหมาก ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 นัน้  โรงเรยีนบา้นเขาชานหมาก ไดท้ าการ ศกึษาและวเิคราะหข์อ้มูลจากแผนปฏบิตัิ
การป้องกันและปราบปรามการทุจรติสถานศึกษา  และผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจรติสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  โดยก าหนดให้สถานศึกษาต้องจดัท า
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานของตน เพื่อสนับสนุนและสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตรว์่าดว้ยการปราบปรามการทุจรติสถานศกึษา 4 ยุทธศาสตร ์ดงันี้  

   ยุทธศาสตรท์ี ่ 1  เสรมิสรา้งจติส านึก ค่านิยม ใหส้ถานศกึษาบรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาล 
   ยุทธศาสตรท์ี ่ 2  บูรณาการหน่วยงานทุกภาคสว่น ในการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ
สถานศกึษา 
   ยุทธศาสตรท์ี ่ 3  เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ในการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติสถานศกึษา 
   ยุทธศาสตรท์ี ่ 4  พฒันาศกัยภาพคร ูบุคลากรทางการศกึษา นกัเรยีน ในการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจรติสถานศกึษา     
 
 
 
 
 
 
 



 
 
วิสัยทัศน์ 
             ภายในปีการศึกษา  2566 โรงเรียนบ้านเขาชานหมาก มุ่งพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ 
คูคุ่ณธรรม ภายใตส้ิ่งแวดล้อมดีเสริมด้วยเทคโนโลยี  มีวิถีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
พันธกิจ 
 1. พัฒนาโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้และมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคณุภาพ 
 2. พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ 
 3. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา 
 4. พัฒนาคุณภาพครูตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 5. พัฒนาด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 6. ดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 7. พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
 
เป้าประสงค์ 
           1. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้  และสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 2. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ 
 3. นักเรยีนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
 4. ครูมีคุณภาพตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
 5. โรงเรียนนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการศึกษา 
 6. นักเรียนสามารถดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 7. โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
 
กลยุทธ์ 
          1. พัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 2. สนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ 
 3. ส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
 4. พัฒนาครูให้มีคุณภาพตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
 5. ส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการศึกษา 
 6. น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในสถานศึกษา 
 7. พัฒนาระบบการบริหารการจัดการศึกษาด้วยหลักธรรมาภิบาล 
 
 
 
 



 
 

ยุทธศาสตรแ์ละมาตรการ/แนวทางด าเนินงาน  

ยุทธศาสตรท่ี์ 1  :  เสรมิสรา้งจติส านึก ค่านิยม ใหส้ถานศกึษาบรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาล  

วตัถปุระสงค ์

  มุ่งสง่เสรมิเสรมิสรา้งจติส านึกและค่านิยมใหแ้ก่สถานศกึษาบรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาลโดยมี
ทศันคต ิ วสิยัทศัน์ ในการร่วมกนัแกไ้ขและรบัผดิชอบต่อปัญหาการทุจรติและประพฤตมิชิอบสถานศกึษา  
รวมทัง้การรณรงค ์ เผยแพร่ ประชาสมัพนัธ ์ ใหทุ้กภาคสว่นมวีนิยั เคารพกฎหมาย กฎและระเบยีบ ทีจ่ะเป็น
กลไกในการแกไ้ขปัญหา การพฒันา  ตลอดจนเป็นการวางรากฐานในการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติใน
ภาครฐัไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  

มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 

  1.  สง่เสรมิการปฏบิตังิานและการด าเนินชวีติตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง  
  1.1  เสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจแก่คร ูบุคลากรทางการศกึษา นกัเรยีน ใหป้ฏบิตังิานและ
ด าเนินชวีติตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
  1.2  ประยุกตก์ารน าหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงมาใชใ้หเ้กดิมรรคผลในทางปฏบิตั ิ
  1.3  จดัใหม้หีลกัสตูรการเรยีนรูห้รอืการฝึกอบรมเกีย่วกบัการใชห้ลกัปรชัญาเศรษฐกจิ
พอเพยีง แก่คร ูบุคลากรทางการศกึษา นกัเรยีน 
  2. สง่เสรมิใหค้ร ูบุคลากรทางการศกึษา นกัเรยีน ไดเ้รยีนรูแ้ละปฏบิตังิานตามหน้าทีด่ว้ยหลกั 
               ธรรมาภบิาล  
  2.1  สง่เสรมิใหค้ร ูบุคลากรทางการศกึษา นกัเรยีน มคีวามรู ้ ความเขา้ใจ  รวมทัง้มกีาร
ฝึกอบรมเพือ่ใหป้ฏบิตังิานตามหลกัธรรมาภบิาล 
  2.2  สง่เสรมิใหค้ร ูบุคลากรทางการศกึษา นกัเรยีน ไดป้ระพฤตปิฏบิตัตินตามมาตรฐานทาง 
                           คุณธรรมและจรยิธรรม  
                     2.3  ควบคมุ ก ากบั ดแูลการปฏบิตังิาน  การประพฤตปิฏบิตัตินของคร ูบุคลากรทางการ 
ศกึษา นกัเรยีน ใหเ้ป็นไปตามหลกัธรรมาภบิาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจรยิธรรม 
  3. ก าหนดใหม้หีลกัสตูรทางการศกึษาเพือ่ใชเ้ป็นเครื่องมอืในการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ 
               สถานศกึษา 
  3.1  จดัใหม้หีลกัสตูรทางการศกึษา/หลกัสตูรการฝึกอบรม ดา้นการป้องกนัและปราบปราม
การทุจรติสถานศกึษา 
  3.2  ก าหนดใหห้ลกัสตูรดา้นการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติสถานศกึษา  เป็นหลกัสตูร 
                             บงัคบัทีใ่ชฝึ้กอบรมคร ูบุคลากรทางการศกึษา นกัเรยีน ทุกระดบั 
  3.3  สง่เสรมิแหล่งเรยีนรูท้างวชิาการ  ตลอดจนขอ้มลูข่าวสารดา้นการป้องกนัและปราบปราม 
                            การทุจรติสถานศกึษา  
 



 
 
 

 4. สง่เสรมิค่านิยมการยกย่องและเชดิชคูวามด ีความซื่อสตัยส์ุจรติ และการต่อตา้นการทุจรติ 
  4.1  สง่เสรมิการสรา้งแรงจงูใจใหค้ร ูบุคลากรทางการศกึษา นกัเรยีน ปฏบิตัหิน้าทีร่าชการ
ดว้ยความซื่อสตัย ์ สุจรติ  เสยีสละเพือ่ประโยชน์สว่นรวม 
                     4.2 รณรงค ์เผยแพร่ประชาสมัพนัธใ์หส้งัคมมคี่านิยม ยกย่อง เชดิช ูและเหน็คุณค่าของการ 
                            ประพฤตปิฏบิตัตินตามหลกัคุณธรรมและจรยิธรรม 
  4.3  สง่เสรมิ เชดิช ูหน่วยงานหรอืบุคคลทีม่ผีลงานดเีด่นดา้นการป้องกนัและปราบปรามการ 
                            ทุจรติสถานศกึษา 
  4.4  สง่เสรมิ  สนบัสนุนใหทุ้กภาคสว่นร่วมกนัสรา้งค่านิยมในการป้องกนัและปราบปรามการ 
                            ทุจรติสถานศกึษา 

ยุทธศาสตรท่ี์ 2  :  บูรณาการหน่วยงานทุกภาคสว่น ในการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติสถานศกึษา 

วตัถปุระสงค ์

          มุ่งประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับทุกภาคส่วนในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจรติสถานศึกษา ส่งเสรมิบทบาทและการมสี่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการ
สถานศึกษาในการตดิตาม ตรวจสอบการทุจรติหรอืประพฤติ มชิอบในสถานศกึษา   เสรมิสร้างและพฒันา
เครอืขา่ยผูป้กครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศกึษาใหเ้ป็นกลไกในการตรวจสอบ  ถ่วงดุล  รวมถงึการสรา้ง
หลกัประกนัความปลอดภยัในการแจง้ขอ้มลูหรอืเบาะแสในการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ 

มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 

1. บูรณาการหน่วยงานสถานศกึษากบัองคก์รทุกภาคสว่นเพือ่สรา้งความตระหนกัและปลูกจติส านึก
การเป็นพลเมอืงด ี

1.1 ประสานความร่วมมอืทางดา้นขอ้มลูและการปฏบิตังิานระหว่างหน่วยงานสถานศกึษากบั 

องคก์รทุกภาคสว่น 

                     1.2  สง่เสรมิ สนบัสนุน องคก์รและบุคลากรทางดา้นสือ่สารมวลชนใหม้คีวามเขม้แขง็และเป็น 

                            อสิระในการท าหน้าทีต่รวจสอบและเผยแพร่ขอ้มลูขา่วสารใหส้าธารณชนรบัทราบ 

                     1.3  สง่เสรมิสนบัสนุนใหส้ถานศกึษามรีะบบอนิเทอรเ์น็ต เพือ่ท าการเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ 

                            ในการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติสถานศกึษา โดยมเีวบ็บอรด์เพือ่ตดิต่อสือ่สาร 

                            ระหว่างกนั 

                     1.4  เสรมิสรา้งและพฒันาเครอืข่ายผูป้กครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศกึษา 

 

 

 



 

 

  2. สง่เสรมิการมสีว่นร่วมของภาคประชาชนในการตดิตามตรวจสอบการทุจรติหรอืประพฤตมิชิอบ  

  2.1  เสรมิสรา้งกระบวนการเรยีนรูเ้พือ่ใหผู้ป้กครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศกึษามคีวาม 

                           ตื่นตวัต่อสภาพปัญหาการทุจรติและประพฤตมิชิอบในสถานศกึษา  

                     2.2  สรา้งและพฒันาช่องทางในการรบัแจง้ขอ้มลูหรอืเบาะแส ใหม้คีวามสะดวกหลากหลาย 

                           รวมทัง้สรา้งหลกัประกนัความปลอดภยัใหแ้ก่บุคคล หน่วยงานหรอืขอ้มลูนัน้ 

  2.3  สง่เสรมิสทิธใินการรบัรูแ้ละการเข้าถงึขอ้มลูข่าวสาร 

  2.4  ก าหนดมาตรการสรา้งแรงจงูใจใหแ้ก่ผูแ้จง้ขอ้มลูหรอืเบาะแส ใหไ้ดร้บัรางวลัตอบแทน 

  2.5  ใหอ้งคก์รหรอืบุคลากรดา้นสือ่สารมวลชนเป็นสือ่กลางในการแสวงหาความร่วมมอืเพือ่ 

                            ป้องกนัและปราบปรามการทุจรติสถานศกึษา 

           3.  พฒันาประสทิธภิาพการบรหิารจดัการศกึษาตามแนวทางการกระจายอ านาจทางการศึกษา 

                     3.1  พฒันาประสทิธภิาพการบรหิารงบประมาณส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาและ
สถานศกึษา โดยเน้นการมสี่วนร่วมจากทุกภาคสว่น 

                     3.2  พฒันาประสทิธภิาพการตดิตามประเมนิผลการด าเนินการตามกลยุทธจุ์ดเน้น เพือ่
พฒันาคุณภาพทางการศกึษา   

ยุทธศาสตรท่ี์ 3  :  เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ในการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติสถานศกึษา  

วตัถปุระสงค ์

           มุ่งพฒันาระบบและกลไกในการตรวจสอบ  ควบคุม  และถ่วงดุลการใชอ้ านาจใหเ้หมาะสม
ชดัเจนและมปีระสทิธภิาพ สรา้งกลไกความร่วมมอืระหว่างหน่วยงานสถานศกึษากบัภาคเอกชนใหม้ศีกัยภาพ
ในการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ  สง่เสรมิความร่วมมอืดา้นการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติกบั
หน่วยงานทุกภาคสว่น  

มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 

  1. พฒันาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม พรอ้มทัง้สรา้งความโปร่งใสและเป็นธรรมในการ 
               บรหิารงานบุคคลภายใตร้ะบบคุณธรรม 

                     1.1  ใหส้ถานศกึษาทีม่พีนัธกจิดา้นการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ มโีครงสรา้งของ 
                           หน่วยงาน  อตัราก าลงั  การบรหิารงานบุคคล และงบประมาณทีเ่หมาะสม สอดคลอ้ง 
                          กบัภารกจิและความรบัผดิชอบ 

1.2 สนบัสนุนใหม้กีารตรวจสอบและถ่วงดุลการใชอ้ านาจระหว่างหน่วยงานสถานศกึษา         
ดว้ยกนัเอง 

  1.3  ใหส้ถานศกึษา ควบคุม ก ากบั ตดิตาม ประเมนิผล การใชอ้ านาจในการปฏบิตังิานดา้น 
                           การป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ  
 
 



 
 

  2 . สรา้งกลไกความร่วมมอืระหว่างหน่วยงานสถานศกึษากบัภาคเอกชนใหม้ศีกัยภาพในการป้องกนั
และปราบปรามการทุจรติ 

  2.1 วางแนวทางและสง่เสรมิบทบาทความร่วมมอืระหว่างหน่วยงานสถานศกึษากบั
ภาคเอกชน ในการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ 

  2.2  ประสานความร่วมมอืกบัองคก์รภาคเอกชนเกี่ยวกบัการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ 

                            ในสถานศกึษา 

           3. พฒันาประสทิธภิาพการบรหิารจดัการองคก์ร 

                     3.1 พฒันาประสทิธภิาพการบรหิารจดัการของสถานศกึษา 

                     3.2 พฒันาปรบัปรุงและเผยแพร่หลกัเกณฑใ์นการบรหิารงานทีโ่ปร่งใสและเป็นธรรม 

           4. สง่เสรมิประสทิธภิาพการด าเนินงานด้านการจดัระบบการควบคุมภายในและบรหิารจดัการ 

              ความเสีย่ง 

                      4.1 สง่เสรมิใหม้กีารจดัท ารายงานการควบคุมภายในของสถานศกึษา 

                      4.2 สง่เสรมิสนบัสนุนใหทุ้กสถานศกึษามแีผนการตรวจสอบภายในทีเ่ป็นระบบและมี 

                           ประสทิธภิาพ 

ยุทธศาสตรท่ี์ 4  :  พฒันาศกัยภาพคร ูบุคลากรทางการศกึษา นกัเรยีน ในการป้องกนัและปราบปราม 

   การทุจรติสถานศกึษา  

วตัถปุระสงค ์

            มุ่งพฒันาสมรรถนะ  และขดีความสามารถใหค้ร ูบุคลากรทางการศกึษา นักเรยีน  ในการ
ป้องกนัและปราบปรามการทุจรติสถานศกึษาใหส้มัฤทธผิลไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ เพือ่แกไ้ขสภาพปัญหาการ
ทุจรติใหเ้ป็นระบบอย่างต่อเนื่อง  สรา้งมาตรฐานทางวชิาชพีใหส้ามารถร่วมมอืหรอืประสานการปฏบิตักิบั
องคก์รทุกภาคสว่น  

มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 

1. พฒันาสมรรถนะและขดีความสามารถของคร ูบุคลากรทางการศกึษา นกัเรยีน ในการป้องกนัและ 

ปราบปรามการทุจรติ 

1.1 ก าหนดใหค้ร ูบุคลากรทางการศกึษา นกัเรยีน ฝึกอบรมหลกัสตูรดา้นการป้องกนัและ 

ปราบปรามการทุจรติ ในสถานศกึษา  เพือ่ใหม้คีวามเชีย่วชาญ 

  1.2  ก าหนดใหม้หีลกัสตูรการศกึษา และหลกัสตูรการฝึกอบรมวชิาชพีดา้นการป้องกนัและ 
                           ปราบปรามการทุจรติสถานศกึษา   
 
 
 



 
 
 

  2. สรา้งมาตรฐานทางวชิาชพีดา้นการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติสถานศกึษา 

  2.1  สง่เสรมิใหส้ถานศกึษาร่วมกนัสรา้งมาตรฐานจรรยาบรรณวชิาชพี 

  2.2 ก าหนดใหม้หีน่วยงานหลกั เพือ่รบัผดิชอบในการตดิตามประเมนิผล รวมถงึการลงโทษ 

                           คร ูบคุลากรทางการศกึษา นกัเรยีน 

  3. สง่เสรมิการปฏบิตังิานของบุคลากรตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ี 

                    3.1  สง่เสรมิและสนบัสนุนใหม้กีารฝึกอบรมคร ูบุคลากรทางการศกึษา นกัเรยีน หลกัสตูรการ 

                           บรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ี  

     3.2  สง่เสรมิและสนบัสนุนใหม้กีารฝึกอบรมหลกัสตูรคุณธรรมและจรยิธรรมในการปฏบิตัิ
หน้าที ่และแนวทางปฏบิตัติาม พ.ร.บ. ต่าง ๆ  

   4. สง่เสรมิและสนับสนุนใหม้กีารสร้างองคค์วามรูเ้รื่องการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติใน
สถานศกึษา  

   4.1  จดัใหม้กีจิกรรมการสรา้งองคค์วามรูใ้นเรื่องการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ
สถานศกึษาแก่ คร ูบุคลากรทางการศกึษา นกัเรยีน 

4.2  สง่เสรมิใหห้น่วยงานภาครฐัมกีารแลกเปลีย่นความรู ้และขอ้มลูขา่วสารดา้นการป้องกนั
ปราบปรามการทุจรติ 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

1.  โรงเรยีนบา้นเขาชานหมาก ปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความโปร่งใสและเป็นธรรม   
2.  คณะคร ูบุคลากรทางการศกึษา นกัเรยีน มจีติส านึกในการเป็นพลเมอืงด ีปฏบิตังิานตาม 
     ระเบยีบวนิัย และมคีวามซื่อสตัยส์ุจรติ    
3.  คณะคร ูบุคลากรทางการศกึษา นกัเรยีน  มคีวามรูเ้รื่องการป้องกนัและปราบปรามการ 
     ทุจรติในสถานศกึษามากยิง่ขึน้  
4.  โรงเรยีนบา้นเขาชานหมาก  ปฏบิตังิานตามหลกัคุณธรรม จรยิธรรม และยดึหลกัปรชัญาเศรษฐกจิ

พอเพยีง เป็นแนวทางปฏบิตั ิ  
5.  โรงเรยีนบา้นเขาชานหมาก มคีวามเขา้ใจและใหค้วามร่วมมอืในกจิกรรมการป้องกนัและ

ปราบปรามการทุจรติในสถานศกึษา 
6.  สง่ผลต่อการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิและสงัคมในสถานศกึษาไดอ้ย่างมัน่คงและยัง่ยนืตลอดไป 
 
 
 
 
 



 
 

 

บทสรปุ 

 แผนปฏิบตักิารป้องกันและปราบปรามการทุจรติโรงเรยีนบ้านเขาชานหมาก ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 จดัท าขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานในด้านการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติของ
สถานศึกษา  ปฏิบัติงานในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้บรรลุตามวัตถุประสงค์   เกิด
ผลสมัฤทธิต์ามทีค่าดหวงัไว้  ท าใหก้ารปฏบิตัริาชการตามอ านาจหน้าที่ของขา้ราชการเป็นไปในลกัษณะที่มี
ความรบัผิดชอบ  ท าให้ผู้ปกครอง  ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา มีความเชื่อถือในความมีคุณธรรม  
ความมจีรยิธรรม  การปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยการค านึงถงึประโยชน์สว่นรวมมากกว่าประโยชน์สว่นตน  และการยดึ
มัน่ในหลกัธรรมาภบิาล   สามารถแก้ไขปัญหาการทุจรติและประพฤติมชิอบของคณะครู บุคลากรทางการ
ศกึษา นกัเรยีน ใหล้ดน้อยลงไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ และบงัเกดิผลอย่างเป็นรปูธรรมมากยิง่ขึน้      

 ดงันัน้  ในการด าเนินงานด้านการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติสถานศกึษา ต้องบูรณาการและ
อาศยัความร่วมมอืจากทุกภาคส่วน และจะต้องปฏบิตัิอย่างต่อเนื่องให้เป็นระบบ   โดยหากมกีารบูรณาการ
ความร่วมมอืจากทุกภาคส่วนอย่างจรงิจงัและต่อเนื่องแลว้ กจ็ะส่งผลต่อการบรรลุตามผลสมัฤทธิท์ี่คาดหวงัไว ้
ส่วนราชการและสถานศึกษา ปฏบิตัหิน้าที่ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม  คณะครู บุคลากรทางการศกึษา 
นักเรยีน มคีวามรูเ้รื่องการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติในสถานศกึษามากยิง่ขึ้น  มจีติส านึกในการเป็น
พลเมืองดี ปฏิบัติงานตามระเบียบวนิัย และมีความซื่อสตัย์สุจรติ  ทุกภาคส่วนมีความเข้าใจและให้ความ
ร่วมมอืในกจิกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติสถานศกึษา   ปฏบิตังิานตามหลกัคุณธรรม จรยิธรรม 
และยดึหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงเป็นแนวทางปฏบิตั ิ  รวมถงึส่งผลต่อการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมใน
ระดบัจงัหวดัและระดบัประเทศใหย้ัง่ยนืได ้ อกีดว้ย 

  

 

 

 


