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แผนปองกันและปราบปรามการทุจรติของ โรงเรียนบานโฮงรตันวิทยา 
(ปงบประมาณ 2563) 

 
ที่มา  
หลักการและเหตุผล  

การทุจริตและประพฤติมิชอบเปนปญหาที่มีมานาน และย่ิงมีกระบวนการที่มีความซับซอนมากขึ้น ถือ
เปนปญหาที่เกิดขึ้นทั้งในองคการภาครัฐและเอกชน ซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงขึ้น สงผลใหเกิดวิกฤตศรัทธา
ตอสังคมไทย ปจจุบันมีการตรวจสอบและเผยแพรใหสาธารณชนไดรับทราบ ทาใหประชาชนใหความสนใจการ
ทางานของภาครัฐมากย่ิงขึ้น  

การปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เปนวาระแหงชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 
ธันวาคม 2549 โดยใชช่ือวา “วาระแหงชาติดานจริยธรรม ธรรมาภิบาล การปองกันการทุจริตประพฤติ มิชอบ
ในภาครัฐ” ตอมาคณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2551 เห็นชอบใหหนวยงานภาครัฐนําแนวทาง
และมาตรการตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551 – 2555 ไปใชเปน
กรอบทิศทางการประสานความรวมมือในการดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริต และแปลง
ยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ โดยกําหนดเพ่ิมเติมไวในแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการประจําป
ของสวนราชการ ซึ่งจะกอใหเกิดประโยชนในการปฏิบัติราชการ และการบูรณาการปองกันและปราบปราม
แกไขปญหาการทุจริตคอรรัปช่ัน ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล  

ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2557 – 2559 นโยบายการบริหาร
จัดการที่ดี มุงเนนเสริมสรางมาตรฐานดานคุณธรรม จริยธรรม ใหแกขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ และ
พัฒนาความโปรงใสในการปฏิบัติงาน พรอมทั้งปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ นําไปสูการปฏิบัติใหบังเกิดผลเปนรูปธรรม และเปนเครื่องมือช้ีนําการพัฒนา
หนวยงานจาก ทุกภาคสวน ใหเกิดการบูรณาการความรวมมือกันอยางจริงจังในการปองกันและปราบปราม
การทุจริต โดยมีวัตถุประสงคหลัก 4 ประการ คือ  

1) สังคมไทยมีวินัย คุณธรรมและจริยธรรม  
2) เครือขายจากทุกภาคสวน มีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต  
3) ระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม กระจาย และถวงดุลอํานาจอยางมีประสิทธิภาพ  
4) สังคมรูเทาทัน รวมคิดปองกันการทุจริต โดยจะมีการดําเนินการตามยุทธศาสตร 4 ประการ  
        ยุทธศาสตรที่ 1 : ปลูกจิตสํานึก คานิยม คุณธรรม และจริยธรรม และสรางวินัยแกทุกภาคสวน  

           ยุทธศาสตรที่ 2 : รวมพลังแผนดินปองกันและปราบปรามการทุจริต  
        ยุทธศาสตรที่ 3 : เสริมสรางความแข็งแกรงแกหนวยงานตอตานการทุจริต  
        ยุทธศาสตรที่ 4 : สรางบุคลากรมืออาชีพปองกันและปราบปรามการทุจริต  
การดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกัน และปราบปรามการทุจริตในสวนราชการ  

สํานักงานคณะกรรมการการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) และสํานักงาน  
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.) กําหนดใหสวนราชการ จัดทํา  
แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2562 โดยมี
แนวทางในการดําเนินงาน คือ หากสวนราชการไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และมีการกําหนดแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ตัวช้ีวัด ไวแลว และเห็นวาสามารถตอบสนองยุทธศาสตรชาติฯ ไดก็ใหนําแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ตัวช้ีวัด ดังกลาว มาบรรจุไวในแผนปฏิบัติราชการปองกันและปราบปรามการทุจริต 



ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2562 หากไมตอบสนองตอยุทธศาสตรชาติฯ ก็กําหนดขึ้นมาใหมและนําไป
บรรจุไวในแผนปฏิบัติราชการ 3 ป ดวย โดยกําหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ตัวช้ีวัด ใหเปนไปตามพันธ
กิจ และสอดคลองกับยุทธศาสตรของโรงเรียน ดังน้ัน เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี 
โรงเรียนบานโฮงรัตนวิทยา จึงไดจัดทําแผนปองกันและปราบปรามการทุจริต 3 ป (พ.ศ. 2562 – 2564) ขึ้น 
เพ่ือเปนกรอบในการดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตของสถานศึกษา และใหสวนราชการ/
หนวยงาน ใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติการการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําปตอไป  

 
วัตถุประสงค  

1. เพ่ือสงเสริมใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตสํานึกในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต มี
คุณธรรมจริยธรรมในการดําเนินชีวิต และปฏิบัติงาน  

2. เพ่ือปองกันและเฝาระวังมิใหเกิดการทุจริต การปฏิบัติและ/หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ
ในการปฏิบัติราชการขึ้นภายในหนวยงานโดยประสานความรวมมือระหวางภาครัฐและเครือขายภาคประชาชน
ในการติดตามตรวจสอบแจงขอมูลเบาะแสการประพฤติมิชอบ  

3. เพ่ือสงเสริมใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบานโฮงรัตนวิทยามีระบบการ
ทํางานและการตรวจสอบที่เขมแข็งในการปองกันการทุจริต  

4. เสริมสรางศักยภาพของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ  

 
ขอมูลประกอบการจัดทําแผนปองกันและปราบปรามการทุจริต  

โรงเรียนบานโฮงรัตนวิทยาไดจัดทําแผนปองกันและปราบปรามการทุจริตใหสอดคลองกับยุทธศาสตร
ชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่สํานักงาน ป.ป.ช. กําหนดเปนขอมูลประกอบการจัดทําแผน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การติดตามผลความกาวหนาตามแผนปฏิบัติการการปองกันและปราบปรามการทุจรติภาครัฐ 
ประจําปงบประมาณ 2563 โรงเรียนบานโฮงรัตนวิทยา 

 
แนวทางการตรวจติดตามผลความกาวหนาการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปราม

การทุจริตภาครัฐ ประจําปงบประมาณ 2563 ดําเนินการดังน้ี  
ติดตามผลความกาวหนางาน/โครงการ และงบประมาณประจําปงบประมาณ 2563 โดยกําหนด

กิจกรรมและแผนผัง (Gantt Chart) การติดตามผลความกาวหนาในหวงระยะเวลาการในการดําเนินโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการฯ ดังน้ี 

 

ที่ กิจกรรม 
ระยะเวลา (เดือน) 

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

1 จัดประชุมเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ 
และการจัดทําแผนปฏิบัติการฯ 
ประจําป 2563 ทบทวน/วิเคราะห
ความเสี่ยงตาง ๆ  

            

2 จัดทําแผนปฏิบัติการฯ ประจําป
2563 เสนอคณะกรรมการ
สถานศึกษา ผูอํานวยการโรงเรียนให
ความเห็นชอบ และจัดสงแผนปฏิบัติ
การฯ ใหผูอํานวยการสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 

            

3 สํารวจความคิดเห็นของผูมีสวนได
สวนเสีย  

            

4 ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ  
 

            

5 เสนอสรุปผลการดําเนินงานตอ
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เพ่ือ
ขอความเห็นชอบ  

            

6 จัดทําเอกสารรายงานสรุปผลการ
ดําเนินการรายงานสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
รับทราบตอไป  

            

 
 

 
 
 



ความนํา 
 

หลักการและเหตุผล  
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กําหนดประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํา

รับรองการปฏิบัติราชการของโรงเรียนบานโฮงรัตนวิทยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตัวช้ีวัดที่ 7 ระดับ
ความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต โดยพิจารณาจากผลสําเร็จของ
การดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา และการจัดการขอรองเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติ
หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของครู บุคลากรทางการศึกษา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และขอ
กลาวหาครู บุคลากรทางการศึกษา ที่ไมไดปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความรับผิดชอบตอประชาชน ไมมี
คุณธรรม ไมมีจริยธรรม ไมคํานึงถึงประโยชนสวนรวมเปนที่ต้ัง และไมมีธรรมาภิบาล ตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ 
แบบแผนของทางราชการที่เก่ียวของไดกําหนดไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 การตรวจสอบและนําเรื่อง
รองเรียนเขาสูกระบวนการสอบสวนขอเท็จจริง การแจงตักเตือน ดําเนินคดี หรืออ่ืน ๆ ตามระเบียบ ขอ
กฎหมายที่กําหนดไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ในการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนบานโฮงรัตนวิทยา ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 น้ัน โรงเรียนบานโฮงรัตนวิทยา ไดทําการศึกษาและวิเคราะหขอมูลจากแผนปฏิบัติ
การปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา และผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยกําหนดใหสถานศึกษาตองจัดทํา
แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตในหนวยงานของตน เพ่ือสนับสนุนและสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรวาดวยการปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 4 ยุทธศาสตร ดังน้ี  

ยุทธศาสตรที่ 1 เสริมสรางจิตสํานึก คานิยม ใหสถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  
ยุทธศาสตรที่ 2 บูรณาการหนวยงานทุกภาคสวน ในการปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  
ยุทธศาสตรที่ 3 เสริมสรางความเขมแข็งในการปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  
ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการปองกันและปราบปราม

การทุจริตสถานศึกษา  
 
วิสัยทัศน  

โรงเรียนบานโฮงรัตนวิทยา จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล บนพ้ืนฐาน
ของความเปนไทย อนุรักษสิ่งแวดลอม สืบสานภูมิปญญาและวัฒนธรรมชุมชน 
 
พันธกิจ  

1. สงเสริมและสนับสนุนใหประชากรวัยเรียนในเขตพ้ืนที่บริการทุกคน ไดรับการศึกษาอยางทั่วถึงและ
มีคุณภาพ 

2. สงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร และคานิยม 
หลักของคนไทย 12 ประการ 
 3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา ที่เนนการมีสวนรวม เพ่ือเสริมสรางความรับผิดชอบตอ
คุณภาพการศึกษา 
 



เปาประสงค 
 1. นักเรียนทุกคนไดรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย มี
พฤติกรรมกลาแสดงออกทางวัฒนธรรมชุมชน อนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม 

2. ประชากรวัยเรียนในเขตพ้ืนที่บริการทุกคน ไดรับโอกาสในการศึกษาขัน้พ้ืนฐานอยางทั่วถึง เปน
ธรรม และเสมอภาค 

3. ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีทักษะที่เหมาะสม และมีวัฒนธรรมการทํางานที่มุงผลสัมฤทธ์ิ 
4. สถานศึกษา บริหารจัดการศึกษาแบบมีสวนรวม มีประสิทธิภาพ    

 
ยุทธศาสตรและมาตรการ/แนวทางดําเนนิงาน  
 
ยุทธศาสตรที ่1 : เสริมสรางจิตสํานึก คานิยม ใหสถานศกึษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  
 
วัตถุประสงค  

มุงสงเสริมเสริมสรางจิตสํานึกและคานิยมใหแกสถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมี
ทัศนคติ วิสัยทัศน ในการรวมกันแกไขและรับผิดชอบตอปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบสถานศึกษา 
รวมทั้งการรณรงค เผยแพร ประชาสัมพันธ ใหทุกภาคสวนมีวินัย เคารพกฎหมาย กฎและระเบียบ ที่จะเปน
กลไกในการแกไขปญหา การพัฒนา ตลอดจนเปนการวางรากฐานในการปองกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 
มาตรการ/แนวทางดําเนนิงาน  

1. สงเสริมการปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง  
1.1 เสริมสรางความรูความเขาใจแกคร ูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ใหปฏิบัติงานและ 
      ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง  
1.2 ประยุกตการนําหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงมาใชใหเกิดมรรคผลในทางปฏิบัติ  
1.3 จัดใหมีหลกัสูตรการเรียนรูหรือการฝกอบรมเกี่ยวกับการใชหลักปรัชญาเศรษฐกจิ  
     พอเพียงแกครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน  

2. สงเสริมใหครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ไดเรียนรูและปฏิบัติงานตามหนาที่ดวยหลัก  
ธรรมาภิบาล  

2.1 สงเสริมใหครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีความรู ความเขาใจ รวมทั้งมีการ     
     ฝกอบรมเพ่ือใหปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล  
2.2 สงเสริมใหครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ไดประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทาง  
     คุณธรรมและจริยธรรม  
2.3 ควบคุม กํากับ ดูแลการปฏิบัติงาน การประพฤติปฏิบัติตนของครู บุคลากรทางการ    
     ศึกษา นักเรียน ใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม  

3. กําหนดใหมีหลักสูตรทางการศึกษาเพ่ือใชเปนเครื่องมือในการปองกันและปราบปรามการทุจริต  
สถานศึกษา  

3.1 จัดใหมีหลกัสูตรทางการศึกษา/หลักสูตรการฝกอบรม ดานการปองกันและปราบปราม 
     การทุจริตสถานศึกษา  



3.2 กําหนดใหหลักสูตรดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศกึษา เปนหลักสูตร  
     บังคับที่ใชฝกอบรมคร ูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ทุกระดับ  
3.3 สงเสริมแหลงเรียนรูทางวิชาการ ตลอดจนขอมูลขาวสารดานการปองกันและปราบปราม  
     การทุจริตสถานศึกษา  

4. สงเสริมคานิยมการยกยองและเชิดชูความดี ความซื่อสตัยสุจริต และการตอตานการทุจริต  
4.1 สงเสริมการสรางแรงจูงใจใหคร ูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ปฏิบัติหนาที่ราชการ 
     ดวยความซื่อสัตย สุจริต เสียสละเพ่ือประโยชนสวนรวม  
4.2 รณรงค เผยแพรประชาสัมพันธใหสังคมมีคานิยม ยกยอง เชิดชู และเห็นคุณคาของการ  

           ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม  
4.3 สงเสริม เชิดชู หนวยงานหรือบุคคลทีม่ีผลงานดีเดนดานการปองกันและปราบปรามการ  
     ทจุริตสถานศึกษา  
4.4 สงเสริม สนับสนุนใหทุกภาคสวนรวมกันสรางคานิยมในการปองกันและปราบปรามการ  
     ทจุริตสถานศึกษา  

 
ยุทธศาสตรที ่2 : บูรณาการหนวยงานทุกภาคสวน ในการปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  
 
วัตถุประสงค  

มุงประสานความรวมมือระหวางหนวยงานสถานศึกษากับทุกภาคสวนในการปองกันและปราบปราม
การทุจริตสถานศึกษา สงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของผูปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาใน
การติดตาม ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติ มิชอบในสถานศึกษา เสริมสรางและพัฒนาเครือขายผูปกครอง 
ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาใหเปนกลไกในการตรวจสอบ ถวงดุล รวมถึงการสรางหลักประกันความ
ปลอดภัยในการแจงขอมูลหรือเบาะแสในการปองกันและปราบปรามการทุจริต  
 
มาตรการ/แนวทางดําเนนิงาน  

1. บูรณาการหนวยงานสถานศึกษากับองคกรทุกภาคสวนเพ่ือสรางความตระหนักและปลูกจิตสํานึก
การเปนพลเมืองดี  

1.1 ประสานความรวมมือทางดานขอมูลและการปฏิบัติงานระหวางหนวยงานสถานศึกษากับ 
     องคกรทุกภาคสวน  
1.2 สงเสริม สนับสนุน องคกรและบุคลากรทางดานสื่อสารมวลชนใหมีความเขมแข็งและเปน  
     อิสระในการทาหนาที่ตรวจสอบและเผยแพรขอมูลขาวสารใหสาธารณชนรับทราบ  
1.3 สงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษามีระบบอินเทอรเน็ต เพ่ือทาการเผยแพรประชาสัมพันธ  
     ในการปองกันและปราบปรามการทุจรติสถานศึกษา โดยมีเว็บบอรดเพ่ือติดตอสื่อสาร  
     ระหวางกัน  
1.4 เสริมสรางและพัฒนาเครอืขายผูปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา  

2. สงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ  
2.1 เสริมสรางกระบวนการเรียนรูเพ่ือใหผูปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษามีความ  
     ต่ืนตัวตอสภาพปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในสถานศึกษา  
 



2.2 สรางและพัฒนาชองทางในการรับแจงขอมูลหรือเบาะแส ใหมีความสะดวกหลากหลาย     
     รวมทั้งสรางหลักประกันความปลอดภัยใหแกบุคคล หนวยงานหรือขอมูลน้ัน  
2.3 สงเสริมสทิธิในการรับรูและการเขาถึงขอมูลขาวสาร  
2.4 กําหนดมาตรการสรางแรงจูงใจใหแกผูแจงขอมูลหรือเบาะแส ใหไดรับรางวัลตอบแทน  
2.5 ใหองคกรหรือบุคลากรดานสื่อสารมวลชนเปนสื่อกลางในการแสวงหาความรวมมือเพ่ือ  
     ปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  

3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอํานาจทางการศึกษา  
3.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา  
     โดยเนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน  
3.2 พัฒนาประสิทธิภาพการติดตามประเมินผลการดําเนินการตามกลยุทธจุดเนน เพ่ือพัฒนา  
     คุณภาพทางการศึกษา  

 
ยุทธศาสตรที ่3 : เสริมสรางความเขมแข็งในการปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  
 
วัตถุประสงค  

มุงพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถวงดุลการใชอํานาจใหเหมาะสมชัดเจนและมี
ประสิทธิภาพ สรางกลไกความรวมมือระหวางหนวยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนใหมีศักยภาพในการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต สงเสริมความรวมมือดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตกับหนวยงานทุกภาค
สวน  
 
มาตรการ/แนวทางดําเนนิงาน  

1. พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม พรอมทั้งสรางความโปรงใสและเปนธรรมในการ  
บริหารงานบุคคลภายใตระบบคุณธรรม  

1.1 ใหสถานศกึษาที่มีพันธกิจดานการปองกันและปราบปรามการทุจรติ มีโครงสรางของ  
     หนวยงาน อัตรากาลัง การบริหารงานบุคคล และงบประมาณที่เหมาะสม สอดคลองกับ  

        ภารกิจและความรับผิดชอบ  
1.2 สนับสนุนใหมีการตรวจสอบและถวงดุลการใชอํานาจระหวางหนวยงานสถานศึกษา  
     ดวยกันเอง  
1.3 ใหสถานศกึษา ควบคุม กํากับ ติดตาม ประเมินผล การใชอํานาจในการปฏิบัติงานดาน  
     การปองกันและปราบปรามการทุจริต  

2. สรางกลไกความรวมมือระหวางหนวยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนใหมีศักยภาพในการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต  

2.1 วางแนวทางและสงเสริมบทบาทความรวมมือระหวางหนวยงานสถานศึกษากับ     
     ภาคเอกชนในการปองกันและปราบปรามการทุจริต  
2.2 ประสานความรวมมือกับองคกรภาคเอกชนเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการ    
     ทจุริตในสถานศึกษา  

3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกร  
3.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา  



3.2 พัฒนาปรับปรุงและเผยแพรหลักเกณฑในการบริหารงานที่โปรงใสและเปนธรรม  
4. สงเสริมประสิทธิภาพการดําเนินงานดานการจัดระบบการควบคุมภายในและบริหารจัดการ 

ความเสี่ยง  
4.1 สงเสริมใหมีการจัดทํารายงานการควบคุมภายในของสถานศึกษา  
4.2 สงเสริมสนับสนุนใหทุกสถานศึกษามีแผนการตรวจสอบภายในที่เปนระบบและมี    
     ประสทิธิภาพ                                                                                       

 
ยุทธศาสตรที ่4 : พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการปองกันและปราบปราม           

 การทุจริตสถานศึกษา                                                                                                                        
 
วัตถุประสงค  

มุงพัฒนาสมรรถนะ และขีดความสามารถใหครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาใหสัมฤทธิผลไดอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือแกไขสภาพปญหาการทุจริตใหเปน
ระบบอยางตอเน่ือง สรางมาตรฐานทางวิชาชีพใหสามารถรวมมือหรือประสานการปฏิบัติกับองคกรทุกภาค
สวน  
 
มาตรการ/แนวทางดําเนนิงาน  

1. พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถของครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการปองกันและ  
ปราบปรามการทุจริต  

1.1 กําหนดใหครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ฝกอบรมหลักสูตรดานการปองกันและ 
     ปราบปรามการทุจริต ในสถานศึกษา เพ่ือใหมีความเช่ียวชาญ  
1.2 กําหนดใหมีหลักสูตรการศึกษา และหลกัสูตรการฝกอบรมวิชาชีพดานการปองกันและ  
     ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  

2. สรางมาตรฐานทางวิชาชีพดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  
2.1 สงเสริมใหสถานศึกษารวมกันสรางมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ  
2.2 กําหนดใหมีหนวยงานหลัก เพ่ือรับผิดชอบในการติดตามประเมินผล รวมถึงการลงโทษ  
     คร ูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน  

3. สงเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  
3.1 สงเสริมและสนับสนุนใหมีการฝกอบรมคร ูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน หลักสูตรการ  
     บริหารกิจการบานเมืองที่ดี  
3.2 สงเสริมและสนับสนุนใหมีการฝกอบรมหลักสูตรคณุธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติ   
     หนาทีแ่ละแนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ตาง ๆ  

4. สงเสริมและสนับสนุนใหมกีารสรางองคความรูเรื่องการปองกันและปราบปรามการทุจริตใน
สถานศึกษา  

4.1 จัดใหมีกิจกรรมการสรางองคความรูในเรื่องการปองกันและปราบปรามการทุจริต   
     สถานศึกษา แก ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน  
4.2 สงเสริมใหหนวยงานภาครัฐมีการแลกเปลี่ยนความรู และขอมูลขาวสารดานการปองกัน 
     และปราบปรามการทุจรติ  



ผลทีค่าดวาจะไดรับ  
1. โรงเรียนบานโฮงรัตนวิทยาปฏิบัติหนาที่ดวยความโปรงใสและเปนธรรม  
2. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีจิตสํานึกในการเปนพลเมืองดี ปฏิบัติงานตามระเบียบ

วินัย และมีความซื่อสัตยสุจรติ  
3. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีความรูเรื่องการปองกันและปราบปรามการทุจริตใน

สถานศึกษามากย่ิงขึ้น  
4. โรงเรียนบานโฮงรัตนวิทยา ปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกจิ

พอเพียง เปนแนวทางปฏิบัติ                                                                                                                          
5. โรงเรียนบานโฮงรัตนวิทยามีความเขาใจและใหความรวมมือในกิจกรรมการปองกันและปราบปราม

การทุจริตในสถานศึกษา  
6. สงผลตอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมในสถานศึกษาไดอยางมั่นคงและย่ังยืนตลอดไป  

 
บทสรปุ  

แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนบานโฮงรัตนวิทยาประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2563 จัดทําขึ้นเพ่ือใชเปนแนวทางในการดําเนินงานในดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตของ
สถานศึกษา ปฏิบัติงานในดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตใหบรรลุตามวัตถุประสงค เกิดผลสัมฤทธ์ิ
ตามที่คาดหวังไว ทําใหการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ของขาราชการเปนไปในลักษณะที่มีความ
รับผิดชอบ ทําใหผูปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา มีความเช่ือถือในความมีคุณธรรม ความมี
จริยธรรม การปฏิบัติหนาที่โดยการคํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน และการยึดมั่นในหลัก
ธรรมาภิบาล สามารถแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 
ใหลดนอยลงไดอยางมีประสิทธิภาพ และบังเกิดผลอยางเปนรูปธรรมมากย่ิงขึ้น  

ดังน้ัน ในการดําเนินงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ตองบูรณาการและ
อาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวน และจะตองปฏิบัติอยางตอเน่ืองใหเปนระบบ โดยหากมีการบูรณาการ
ความรวมมือจากทุกภาคสวนอยางจริงจังและตอเน่ืองแลว ก็จะสงผลตอการบรรลุตามผลสัมฤทธ์ิที่คาดหวังไว 
สวนราชการและสถานศึกษา ปฏิบัติหนาที่ดวยความโปรงใสและเปนธรรม คณะครู บุคลากรทางการศึกษา 
นักเรียน มีความรูเรื่องการปองกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษามากย่ิงขึ้น มีจิตสํานึกในการเปน
พลเมืองดี ปฏิบัติงานตามระเบียบวินัย และมีความซื่อสัตยสุจริต ทุกภาคสวนมีความเขาใจและใหความรวมมือ
ในกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และยึด
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางปฏิบัติ รวมถึงสงผลตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับ
จังหวัดและระดับประเทศใหย่ังยืนได อีกดวย 
 
 
 
 
 


