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ค าน า 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจ าปี 2564 โรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ด าเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 -2564) และเป็นไปตามแนวทางการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณา
การเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ภายใต้แนวทางหลัก 3 
แนวทาง ประกอบด้วย 1) สร้างจิตส านึก และปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต 2) สร้างกลไกป้องกันการทุจริต 
และ 3) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจ าปี 2564 โรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)
ประกอบด้วยสาระส าคัญ คือ ส่วนที่ 1 บทน า น าเสนอความเป็นมาการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ส่วนที่ 2 แผนการติดตามผลความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจ าปี 2563 โรงเรียน
บ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์การจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจ าปี 2564 

ขอขอบพระคุณหน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริตประจ าปี 2564 โรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) จนส าเร็จ เพ่ือเป็นกรอบทิศทางใน
ด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายส าคัญ อันจะส่งผล
ให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการลดน้อยลง 
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ส่วนที่ ๑ 
บทน า 

ความเป็นมา 
 การทุจริตในสังคมไทยระหว่างช่วงเวลากว่าทศวรรษ ส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาลและเป็น
อุปสรรคส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เป็นทุจริต
ทางตรงไม่ซับซ้อน อาทิ การรับสินบน การจัดซื้อจัดจ้าง ในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็นการทุจริตที่ซับซ้อนมาก
ขึ้นตัวอย่างเช่น การทุจริตเชิงนโยบาย การทุจริตข้ามแดนข้ามชาติ ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่อาชญากรรมอ่ืน ๆ 
มากมายและส่งผลกระทบทางลบในวงกว้าง 

        รัฐบาลได้ตระหนักในสถานการณ์การทุจริตทั้งในภาครัฐและในระดับชาติ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศนโยบายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปรากฏในด้านการส่งเสริมการ
บริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐข้อ 
๑๐.๕ ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีของ
ความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด ยกเลิกหรือแก้ไข
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ไม่จ าเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต 
เช่น ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาวใช้
เวลานาน ซ้ าซ้อนและเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน ประกอบกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (๒๕๖๐ ๒๕๖๔) ซึ่งเป็นกรอบทิศทางการด าเนินการของทุกภาค
ส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และนโยบายปราบปรามการทุจริตของรัฐบาล ที่มุ่งส่งเสริมปลูก
จิตส านึกให้สังคมไทยมีวินัย และยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ควบคู่กับการพัฒนาเครือข่ายป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตอย่างบูรณาการโดยให้ประชาชนมีบทบาทส าคัญในกระบวนการด าเนินงานอย่างมีส่วน
ร่วม โปร่งใส เสมอภาคและเป็นธรรม สร้างระบบและกลไกที่มีอิสระอย่างแท้จริงในการตรวจสอบ ควบคุม 
กระจาย ถ่วงดุลอ านาจ ควบคู่กับการพัฒนากฎหมายกฎระเบียบ ตลอดจนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้งพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมี
จรรยาบรรณและต่อเนื่อง โดยยุทธศาสตร์ดังกล่าวเป็นผลจากสถานการณ์การทุจริตที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วต่อเนื่อง และบทเรียนที่ได้รับจากการแปลงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตทั้งสองฉบับที่ผ่านมาสู่การปฏิบัติจึงได้มีการริเริ่มแนวคิดในการปรับปรุงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและสถานการณ์การด าเนินงานด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน โดยจะต้องสามารถตอบโจทย์ต่อปัญหาหรือ
สถานการณ์การทุจริตที่ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ต้องเผชิญอยู่จริง ต้องมีการค านึงถึงบทบาทของทุก
ภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ องค์กรสาธารณะ สื่อมวลชน และภาค
ประชาสังคม เพ่ือให้เข้ามามีส่วนร่วมในทุกกระบวนการ ตั้งแต่กระบวนการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติฯ การแปลง
ยุทธศาสตร์ชาติฯไปสู่การปฏิบัติการติดตาประเมินผลและรายงานผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ให้
รัฐสภาและสาธารณชนได้รับทราบ ในทุกปีงบประมาณ ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือจากทุก
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ภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริต ทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีมาตรฐานความ
โปร่งใสเทียบเท่าสากล 

 คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 –– 2564) ซึ่งก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย ใสสะอาด ไทย
ทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance and Clean Thailand)” ก าหนดพันธกิจหลักเพ่ือสร้างวัฒนธรรมการ
ต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล ผ่านยุทธศาสตร์ ๖ ด้าน ได้แก่ สร้างสังคมที่ไม่
ทนต่อการทุจริต ยกระดับเจตจ านงทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจริต สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต และยกระดับ
ดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดยเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ ๓ คือ ประเทศไทยมี
ค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) สูงกว่าร้อยละ ๕๐ เพ่ือให้เป็นมาตรฐานเป็นที่ยอมรับจากทั้งภายในและ
ต่างประเทศ 

ส านักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับ ส านักงาน ป.ป.ท. ได้ก าหนดแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและ
มาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติโดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี โดยให้ยึดกรอบยุทธศาสตร์หลักที่ใช้ในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบให้ค านึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 –– 2579) 
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 –– 2564) และแผน
แม่บทบูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 –– 2579) 
จึงน ามาสู่การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจ าปีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ฉบับนี้ 

 โรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจ าปี 
2563 เพ่ือเป็นกรอบทิศทางในด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
และนโยบายส าคัญ อันจะส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการของโรงเรียนลดน้อยลง 
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ส่วนที่ 2 
แผนการติดตามผลความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัตกิารป้องกันการทุจริต ประจ าปี 2563 

โรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) 
 

 แนวทางการตรวจติดตามผลความก้าวหน้าการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ประจ าปี 2563 โรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)ด าเนินการดังนี้ 

 ติดตามผลความก้าวหน้างาน/โครงการ และงบประมาณประจ าปี 2563 โดยก าหนดกิจกรรมและ
แผนผัง (Gantt Chart) การติดตามผลความก้าวหน้าในห้วงระยะเวลาการในการด าเนินโครงการตาม
แผนปฏิบัติการฯ ดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลาการด าเนินงาน (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 ที่

ผู้รับผิดชอบ และการจัดท า
แผนปฏิบัติการฯ ประจ า ปี 
2563 ทบทวน/วิ เคราะห์
ความเสี่ยงต่าง ๆ 

           

2 จั ด ท า แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ฯ 
ป ร ะ จ า ปี 2 5 6 3  เ ส น อ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน และผู้ อ านวยการ
โรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์
คุรุวิทยาคาร) 

           

3 ส ารวจความคิดเห็นของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

         

4 ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ฯ 

       

5 เสนอสรุปผลการด าเนินงาน
ต่อผู้อ านวยการโรงเรียนบ้าน
แดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุ วิทยา
คาร) 

           

6 จััดท าเอกสารรายงานสรุปผล
การด าเนินการ 
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ส่วนที่ 3 
ยุทธศาสตร์/วิสัยทศัน์ พนัธกิจและวัตถุประสงค์การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

ประจ าปี 2563  
 

 ในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจ าปีโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)
ประจ าปีพ.ศ. 2563 นั้น โรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)ได้ท าการ ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล
จากแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา และผลการด าเนินการตามการติดตามผล
ความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โดยก าหนดให้สถานศึกษาต้องจัดท าแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานของตน เพ่ือสนับสนุนและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการ
ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยม ให้สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
          ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
                 สถานศึกษา 
          ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสรมิสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
          ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและปราบปราม 
                     การทุจริตสถานศึกษา 
 
วิสัยทัศน์ 

สร้างโอกาสทางการศึกษา มุ่งมั่นพัฒนาจัดการศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ ภายใต้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
พันธกิจ 
 1. ประสานความร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ เพ่ือการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง 
 2. เสริมสร้างความเข้มแข็งของสถานศึกษา และพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมี 
     ประสิทธิภาพ 
 3. พัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพและมุ่งสู่มาตรฐานการศึกษา 
 4.ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกรายวิชาสู่มาตรฐานสากล 

 5. พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย ปลูกฝังคุณธรรม ทักษะการคิดวิเคราะห์  
     ทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ทักษะการด ารงชีวิต รักษ์ความเป็นไทย  
     และท้องถิ่นของตนเอง 
 6. น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการการจัดการเรียนการสอนและบริการชุมชน 
 
วัตถุประสงค ์

มีการบริหารการจัดการอย่างเป็นระบบ ครูมีจรรยาบรรณ และมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
ครู ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนอยู่ในระดับดี สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยและอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม สามารถด ารงตนอยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข 
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ยุทธศาสตร์และมาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 
ยุทธศาสตร์ที ่1 : เสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยม ให้สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
 
วัตถุประสงค ์
 มุ่งส่งเสริมเสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยมให้แก่สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดย
มีทัศนคติ วิสัยทัศน์ ในการร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบสถานศึกษา 
รวมทั้งการรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ทุกภาคส่วนมีวินัย เคารพกฎหมาย กฎและระเบียบ ที่จะเป็น
กลไกในการแก้ไขปัญหา การพัฒนา ตลอดจนเป็นการวางรากฐานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน 
ภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 
1. ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 1.1 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ให้ปฏิบัติงานและ 
 ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 1.2 ประยุกต์การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดมรรคผลในทางปฏิบัติ 
 1.3 จัดให้มีหลักสูตรการเรียนรู้หรือการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่ 
 ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 
2. ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ได้เรียนรู้และปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยหลักธรรมาภิบาล 

 2.1 ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งมีการฝึกอบรม 
 เพ่ือให้ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 

 2.2 ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ได้ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทาง 
 คุณธรรมและจริยธรรม 
 2.3 ควบคุม ก ากับ ดูแลการปฏิบัติงาน การประพฤติปฏิบัติตนของครู บุคลากรทางการศึกษา 
 นักเรียน ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 
3. ก าหนดให้มีหลักสูตรทางการศึกษาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
สถานศึกษา 
 3.1 จัดให้มีหลักสูตรทางการศึกษา/หลักสูตรการฝึกอบรม ด้านการป้องกันและปราบปรามการ 
 ทุจริตสถานศึกษา 
 3.2 ก าหนดให้หลักสูตรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา เป็นหลักสูตร 
 บังคับท่ีใช้ฝึกอบรมครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ทุกระดับ 
 3.3 ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการ ตลอดจนข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันและปราบปราม 
 การทุจริตสถานศึกษา 
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4. ส่งเสริมคา่นิยมการยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต 
 4.1 ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วย 
 ความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
 4.2 รณรงค์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สังคมมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการ 
 ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
 4.3 ส่งเสริม เชิดชู หน่วยงานหรือบุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการ 
 ทุจริตสถานศึกษา 
 4.4 ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างค่านิยมในการป้องกันและปราบปรามการ 
 ทุจริตสถานศึกษา 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
 
วัตถุประสงค ์
 มุ่งประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับทุกภาคส่วนในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการ
สถานศึกษาในการติดตาม ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติ มิชอบในสถานศึกษา เสริมสร้างและพัฒนา
เครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาให้เป็นกลไกในการตรวจสอบ ถ่วงดุล รวมถึงการสร้าง
หลักประกันความปลอดภัยในการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 
มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 
1. บูรณาการหน่วยงานสถานศึกษากับองค์กรทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความตระหนักและปลูกจิตส านึกการ 
เป็นพลเมืองดี 
 1.1 ประสานความร่วมมือทางด้านข้อมูลและการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับ 
 องค์กรทุกภาคส่วน 
 1.2 ส่งเสริม สนับสนุน องค์กรและบุคลากรทางด้านสื่อสารมวลชนให้มีความเข้มแข็งและเป็น 
 อิสระในการท าหน้าที่ตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนรับทราบ 
 1.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบอินเทอร์เน็ต เพ่ือท าการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
 ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา โดยมีเว็บบอร์ดเพ่ือติดต่อสื่อสารระหว่างกัน 
 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 
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3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอ านาจทางการศึกษา 
 3.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
 โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 3.2 พัฒนาประสิทธิภาพการติดตามประเมินผลการด าเนินการตามกลยุทธ์จุดเน้น เพ่ือพัฒนา 
 คุณภาพทางการศึกษา 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
 
วัตถุประสงค์ 
 มุ่งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อ านาจให้เหมาะสมชัดเจน
และมีประสิทธิภาพ สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส่งเสริมความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับ
หน่วยงานทุกภาคส่วน 
 
มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 
1. พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม พร้อมทั้งสร้างความโปร่งใสและเป็นธรรมในการ 
บริหารงานบุคคลภายใต้ระบบคุณธรรม 
 1.1 ให้สถานศึกษาท่ีมีพันธกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีโครงสร้างของ 
 หน่วยงาน อัตราก าลัง การบริหารงานบุคคล และงบประมาณท่ีเหมาะสม สอดคล้องกับ 
 ภารกิจและความรับผิดชอบ 
 1.2 สนับสนุนให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อ านาจระหว่างหน่วยงานสถานศึกษา ด้วญ 
 กันเอง 
 1.3 ให้สถานศึกษา ควบคุม ก ากับ ติดตาม ประเมินผล การใช้อ านาจในการปฏิบัติงานด้าน 
 การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
2 . สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต 
 2.1 วางแนวทางและส่งเสริมบทบาทความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชน 
 ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 2.2 ประสานความร่วมมือกับองค์กรภาคเอกชนเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 ในสถานศึกษา 
3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร 
 3.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา 
 3.2 พัฒนาปรับปรุงและเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการบริหารงานที่โปร่งใสและเป็นธรรม 
4. ส่งเสริมประสิทธิภาพการด าเนินงานด้านการจัดระบบการควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง 
 4.1 ส่งเสริมให้มีการจัดท ารายงานการควบคุมภายในของสถานศึกษา 

 4.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกสถานศึกษามีแผนการตรวจสอบภายในที่เป็นระบบและมี   
    ประสิทธิภาพ 



๑๐ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตสถานศึกษา 
วัตถุประสงค์ 
 มุ่งพัฒนาสมรรถนะ และขีดความสามารถให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาให้สัมฤทธิผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 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. สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
 2.1 ส่งเสริมให้สถานศึกษาร่วมกันสร้างมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 2.2 ก าหนดให้มีหน่วยงานหลัก เพ่ือรับผิดชอบในการติดตามประเมินผล รวมถึงการลงโทษ 
 ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 
3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน หลักสูตรการ 
 บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ 
 และแนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ต่าง ๆ 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสร้างองค์ความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา 

 4.1 จัดให้มีกิจกรรมการสร้างองค์ความรู้ในเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 สถานศึกษา แก่ ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 

 4.2 ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีการแลกเปลี่ยนความรู้ และข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันและ 
 ปราบปรามการทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. โรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม 
 2. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีจิตส านึกในการเป็นพลเมืองดี ปฏิบัติงานตาม 
 ระเบียบวินัย และมีความซื่อสัตย์สุจริต 

 3. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการ 
 ทุจริตในสถานศึกษามากยิ่งขึ้น 

 4. โรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)ปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และยึด 
 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางปฏิบัติ 
 5. โรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)มีความเข้าใจและให้ความร่วมมือในกิจกรรมการ 
 ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา 
 6. ส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมในสถานศึกษาได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน 
 ตลอดไป 

 
บทสรุป 
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจ าปีโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)ประจ าปี 
พ.ศ. 2563 จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
สถานศึกษา ปฏิบัติงานในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เกิดผลสัมฤทธิ์
ตามที่คาดหวังไว้ ท าให้การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่มีความ
รับผิดชอบ ท าให้ผู้ปกครอง ขุมขน คณะกรรมการสถานศึกษา มีความเชื่อถือในความมีคุณธรรม ความมี
จริยธรรม การปฏิบัติหน้าที่โดยการค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการยึดมั่นใน
หลักธรรมาภิบาล สามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของคณะครู บุคลากรทางการศึกษา 
นักเรียน ให้ลดน้อยลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 
 ดังนั้น ในการด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ต้องบูรณาการ
และอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และจะต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องให้เป็นระบบ โดยหากมีการบูรณา
การความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอย่างจริงจังและต่อเนื่องแล้ว ก็จะส่งผลต่อการบรรลุตามผลสัมฤทธิ์ที่
คาดหวังไว้ ส่วนราชการและสถานศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม คณะครู บุคลากร
ทางการศึกษา นักเรียน มีความรู้ เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษามากยิ่งขึ้น มี
จิตส านึกในการเป็นพลเมืองดี ปฏิบัติงานตามระเบียบวินัย และมีความซื่อสัตย์สุจริต ทุกภาคส่วนมีความ
เข้าใจและให้ความร่วมมือในกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ปฏิบัติงานตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางปฏิบัติ รวมถึงส่งผลต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมในระดับจังหวัดและระดับประเทศให้ยั่งยืนได้ อีกด้วย 
 


