
หลักการและเหตุผล 
ในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนบ้านหนองต่อประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ.2563  นั้น  โรงเรียนบ้านหนองต่อ ได้ทำการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากแผนปฏิบัติการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  และผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
สถานศึกษา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  โดยกำหนดให้สถานศึกษาต้องจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานของตน  เพื่อสนับสนุนและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปราบปรามการ 
ทุจริตสถานศึกษา  4  ยุทธศาสตร์ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  เสริมสร้างจิตสำนึก  ค่านิยม  ให้สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาศักยภาพครูบุคลากรทางการศึกษา  นักเรียน  ในการป้องกันและปราบปรามการ 

ทุจริตสถานศึกษา 
วิสัยทัศน์ 

“ครูบ ุคลากรทางการศึกษา นักเร ียน   บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ผู ้ปกครอง   ชุมชน 
คณะกรรมการสถานศึกษา  ร่วมมือร่วมใจป้องกันและปราบปรามการทุจริต” 
พันธกิจ 

1. เสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยม ให้กับครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ยึดหลักธรรมาภิบาล 
2. บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนเพื่อเสริมสร้าง  และพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริตในสถานศึกษา 
3. ส่งเสริมบทบาทผู้ปกครอง  ชุมชน  คณะกรรมการสถานศึกษาให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและ 

ปราบปรามการทุจริต 
4. สร้างกลไกและพัฒนาระบบการตรวจสอบ ถ่วงดุลการใช้อำนาจของเจ้าหน้าท่ีของรัฐให้มีความเข้มแข็ง 

และมีประสิทธิภาพ 
5. ส่งเสริม/สนับสนุนการจัดการองค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาอย่าง 

จริงจัง และต่อเนื่อง 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงานของส่วนราชการภายในสถานศึกษาให้มีความโปร่งใส และเป็น 
ธรรม 

2. เพ่ือส่งเสริมให้ครูบุคลากรทางการศึกษา  นักเรียน  ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  และรับผิดชอบ 
ต่อประชาชน 



3. เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม  และนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติ 

4. เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร์และมาตรการ/แนวทางดำเนินงาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยม ให้สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
วัตถุประสงค์ 

มุ่งส่งเสริมเสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้แก่สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  โดยมี 
ทัศนคติวิสัยทัศน์ในการร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบสถานศึกษา   รวมท้ัง 
การรณรงค์เผยแพร่  ประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนมีวินัย  เคารพกฎหมาย  กฎและระเบียบที่จะเป็นกลไกในการ 
แก้ไขปัญหา การพัฒนาตลอดจนเป็นการวางรากฐานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ 
มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน 
1. ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1.1 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ครูบุคลากรทางการศึกษา  นักเรียนให้ปฏิบัติงานและดำเนินชีวิตตาม 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1.2 ประยุกต์การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดมรรคผลในทางปฏิบัติ 
1.3 จัดให้มีหลักสูตรการเรียนรู้หรือการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่ครู 

บุคลากรทางการศึกษา  นักเรียน 
2. ส่งเสริมให้ครูบุคลากรทางการศึกษา  นักเรียนได้เรียนรู้และปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยหลักธรรมาภิบาล 

2.1 ส่งเสริมให้ครูบุคลากรทางการศึกษา   นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ  รวมทั้งมีการฝึกอบรมเพื่อให้ 
ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 

2.2 ส่งเสริมให้ครูบุคลากรทางการศึกษา  นักเรียนได้ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางคุณธรรมและ 
จริยธรรม 

2.3 ควบคุม  กำกับ  ดูแลการปฏิบัติงาน  การประพฤติปฏิบัติตนของครูบุคลากรทางการศึกษา  นักเรียน 
ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 
3. กำหนดให้มีหลักสูตรทางการศึกษาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

3.1 จัดให้มีหลักสูตรทางการศึกษา/หลักสูตรการฝึกอบรม ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
สถานศึกษา 

3.2 กำหนดให้หลักสูตรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา   เป็นหลักสูตรบังคับที่ใช้ 
ฝึกอบรมครูบุคลากรทางการศึกษา  นักเรียนทุกระดับ 



3.3 ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการ  ตลอดจนข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
สถานศึกษา 
4. ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชูความดีความซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต 

4.1 ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ครูบุคลากรทางการศึกษา  นักเรียนปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ 
ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 

4.2 รณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สังคมมีค่านิยม   ยกย่อง  เชิดชูและเห็นคุณค่าของการประพฤติ 
ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 

4.3 ส่งเสริม  เชิดชูหน่วยงานหรือบุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
สถานศึกษา 

4.4 ส่งเสริม  สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างค่านิยมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
สถานศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
วัตถุประสงค์ 

มุ่งประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการ 
ทุจริตสถานศึกษา ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง  ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาในการ 
ติดตาม ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในสถานศึกษา เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน 
คณะกรรมการสถานศึกษาให้เป็นกลไกในการตรวจสอบ ถ่วงดุล รวมถึงการสร้างหลักประกันความปลอดภัยใน 
การแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 
มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน 
1. บูรณาการหน่วยงานสถานศึกษากับองค์กรทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความตระหนักและปลูกจิตสำนึกการเป็น 
พลเมืองดี 

1.1 ประสานความร่วมมือทางด้านข้อมูลและการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับองค์กรทุก 
ภาคส่วน 

1.2 ส่งเสริม  สนับสนุนองค์กรและบุคลากรทางด้านสื่อสารมวลชนให้มีความเข้มแข็งและเป็นอิสระในการ 
ทำหน้าที่ตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนรับทราบ 

1.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบอินเทอร์เน็ต   เพื่อทำการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในการ 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  โดยมีเว็บบอร์ดเพ่ือติดต่อสื่อสารระหว่างกัน 

1.4 เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครอง  ชุมชน  คณะกรรมการสถานศึกษา 



2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 
2.1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ผู้ปกครอง  ชุมชน  คณะกรรมการสถานศึกษามีความตื่นตัวต่อ 

สภาพปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในสถานศึกษา 
2.2 สร้างและพัฒนาช่องทางในการรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส  ให้มีความสะดวกหลากหลายรวมทั้งสร้าง 

หลักประกันความปลอดภัยให้แก่บุคคล  หน่วยงานหรือข้อมูลนั้น 
2.3 ส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และการเข้าถงึข้อมูลข่าวสาร 
2.4 กำหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้แจ้งข้อมูลหรือเบาะแสให้ได้รับรางวัลตอบแทน 
2.5 ให้องค์กรหรือบุคลากรด้านสื่อสารมวลชนเป็นสื่อกลางในการแสวงหาความร่วมมือเพื่อป้องกันและ 

ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอำนาจทางการศึกษา 

3.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาโดยเน้นการ 
มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

3.2 พัฒนาประสิทธิภาพการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามกลยุทธ์จุดเน้น เพ่ือพัฒนาคุณภาพทาง 
การศึกษา 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
วัตถุประสงค์ 

มุ่งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสมชัดเจนและมี 
ประสิทธิภาพ  สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต ส่งเสริมความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับหน่วยงานทุกภาค 
ส่วน 
มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน 
1. พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม พร้อมทั้งสร้างความโปร่งใสและเป็นธรรมในการบริหารงาน 
บุคคลภายใต้ระบบคุณธรรม 

1.1 ให้สถานศึกษาที่มีพันธกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต   มีโครงสร้างของหน่วยงาน 
อัตรากำลัง การบริหารงานบุคคล และงบประมาณท่ีเหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจและความรับผิดชอบ 

1.2 สนับสนุนให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจระหว่างหน่วยงานสถานศึกษาด้วยกันเอง 
1.3 ให้สถานศึกษา ควบคุม กำกับ ติดตาม ประเมินผลการใช้อำนาจในการปฏิบัติงานด้านการป้องกัน 

และปราบปรามการทจุริต 
2. สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต 



2.1 วางแนวทางและส่งเสริมบทบาทความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนในการ 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

2.2 ประสานความร่วมมือกับองค์กรภาคเอกชนเกี ่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจร ิตใน 
สถานศึกษา 
3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร 

3.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา 
3.2 พัฒนาปรับปรุงและเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการบริหารงานที่โปร่งใสและเป็นธรรม 

4. ส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการจัดระบบการควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง 
4.1 ส่งเสริมให้มีการจัดทำรายงานการควบคุมภายในของสถานศึกษา 
4.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกสถานศึกษามีแผนการตรวจสอบภายในที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาศักยภาพครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
สถานศึกษา 
วัตถุประสงค์ 

มุ่งพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถให้ครูบุคลากรทางการศึกษา   นักเรียนในการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาให้สัมฤทธิผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เพื่อแก้ไขสภาพปัญหาการทุจริตให้เป็น 
ระบบอย่างต่อเนื่อง สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพให้สามารถร่วมมือหรือประสานการปฏิบัติกับองค์กรทุกภาคส่วน 
มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน 
1. พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถของครูบุคลากรทางการศึกษา   นักเรียนในการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต 

1.1 กำหนดให้ครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนฝึกอบรมหลักสูตรด้านการป้องกันและปราบปรามการ 
ทุจริตในสถานศึกษา เพ่ือให้มีความเชี่ยวชาญ 

1.2 กำหนดให้มีหลักสูตรการศึกษาและหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพด้านการป้องกันและปราบปรามการ 
ทุจริตสถานศึกษา 
2. สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

2.1 ส่งเสริมให้สถานศึกษาร่วมกันสร้างมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ 
2.2 กำหนดให้มีหน่วยงานหลัก  เพ่ือรับผิดชอบในการติดตามประเมินผล  รวมถึงการลงโทษครู  บุคลากร 

ทางการศึกษา  นักเรียน 
3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน หลักสูตรการบริหาร 
กิจการบ้านเมืองที่ดี 



3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่และ 
แนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ต่าง ๆ 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสร้างองค์ความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา 

4.1 จัดให้มีกิจกรรมการสร้างองค์ความรู้ในเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาแก่ครู 
บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 

4.2 ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีการแลกเปลี ่ยนความรู ้และข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ผู้บริหาร  คณะครูบุคลากรทางการศึกษา   นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองต่อปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ 
โปร่งใสและเป็นธรรม 

2. คณะครูบุคลากรทางการศึกษา  นักเรียนมีจิตสำนึกในการเป็นพลเมืองดีปฏิบัติงานตามระเบียบวินัย 
และมีความซื่อสัตย์สุจริต 

3. คณะครูบุคลากรทางการศึกษา   นักเรียนมีความรู้เรื ่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน 
สถานศึกษามากยิ่งข้ึน 

4. ผู้บริหาร  คณะครูบุคลากรทางการศึกษา  นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองต่อปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม 
จริยธรรม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางปฏิบัติ 

5. โรงเรียนบ้านหนองต่อมีความเข้าใจและให้ความร่วมมือในกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการ 
ทุจริตในสถานศึกษา 

6. ส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมในสถานศึกษาได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป 
บทสรุป 

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนเทพรัตน์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  จัดทำ 
ขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสถานศึกษา  ปฏิบัติงาน 
ในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้บรรลุตามวัตถุประสงค์เกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่คาดหวังไว้  ทำให้การ 
ปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่มีความรับผิดชอบ   ทำให้ผู้ปกครอง ชุมชน 
คณะกรรมการสถานศึกษา มีความเชื่อถือในความมีคุณธรรม ความมีจริยธรรม การปฏิบัติหน้าที่โดยการคำนึงถึง 
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน  และการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล  สามารถแก้ไขปัญหาการทุจริต 
และประพฤติมิชอบของคณะครูบุคลากรทางการศึกษา   นักเรียนให้ลดน้อยลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ   และบัง 
เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 

ดังนั้น ในการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ต้องบูรณาการและอาศัย 
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และจะต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องให้เป็นระบบ โดยหากมีการบูรณาการความร่วมมือ 
จากทุกภาคส่วนอย่างจริงจังและต่อเนื่องแล้ว ก็จะส่งผลต่อการบรรลุตามผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังไว้ ส่วนราชการ 



และสถานศึกษาปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม  คณะครูบุคลากรทางการศึกษา  นักเรียนมีความรู้ 
เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษามากยิ่งขึ้น   มีจิตสำนึกในการเป็นพลเมืองดี  ปฏิบัติงาน 
ตามระเบียบวินัยและมีความซื่อสัตย์สุจริต  ทุกภาคส่วนมีความเข้าใจและให้ความร่วมมือในกิจกรรมการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียงเป็นแนวทางปฏิบัติรวมถึงส่งผลต่อการพัฒานาเศรษฐกิจและสังคมในระดับจังหวัดและระดับประเทศให้ 
ยั่งยืนได้อีกด้วย 
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