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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนบางระก าวิทยศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

หลักการและเหตุผล 
การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในโรงเรียนบางระก าวิทยศึกษา ประจ าปี 

งบประมาณ 2563  นั้น ได้ท าการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจาก แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม    
การทุจริตสถานศึกษา โดยก าหนดให้สถานศึกษาต้องจัดท า แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ในหน่วยงานของตน เพ่ือสนับสนุนและให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปราบปรามการทุจริต
สถานศึกษา  4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ที่  1  เสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยม ให้สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์ที่  2  บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

สถานศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่  3  เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่  4  พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน  ในการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตสถานศกึษา 
วิสัยทัศน์  :  
 โรงเรียนบางระก าวิทยศึกษาเป็นสถานศึกษาท่ีมีคุณธรรมน าความรู้  สู่มาตรฐานระดับสากล          
บนพื้นฐานความเป็นไทย  น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุข 

 
พันธกิจ : 
 1.  ส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะชีวิต  ความรู้คู่คุณธรรม  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  ค่านิยมหลัก     
ของคนไทย  12  ประการ  และน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ห่างไกลจากยาเสพติดและ
อบายมุข 

2.  พัฒนาครูให้มีคุณภาพด้านวิชาการ  มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณครู  มีศักยภาพในการวิจัย  
การใช้สื่อ  นวัตกรรม  และเทคโนโลยี  เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานระดับสากล 

3.  พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพสู่มาตรฐานระดับสากล 
4.  พัฒนาแหล่งเรียนรู้  สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  สภาพแวดล้อม  ให้มีคุณภาพ

เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน 
5.  ส่งเสริมภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาในการจัดการศึกษา 

 
เป้าหมาย : 
 1.  ผู้เรียนมีทักษะชีวิต  ความรู้คู่คุณธรรม  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  ค่านิยมหลักของคนไทย  12  
ประการ  ด ารงตนโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุข  และผู้เรียน
มีศักยภาพเป็นพลโลก 
 2.  ครูมีคณุภาพด้านวิชาการ มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณครู  มีศักยภาพในการวิจัย  การใช้สื่อ  
นวัตกรรมและเทคโนโลยี  สามารถจัดการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานระดับสากล 
 3.  สถานศึกษาบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพสู่มาตรฐานระดับสากล 
 4.  สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้  สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  สภาพแวดล้อม             
ที่มีคุณภาพเอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน 



 5.  สถานศึกษามีภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาในการจัดการศึกษาท่ีเข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 :  เสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยม ให้สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

วัตถุประสงค์ 
มุ่งส่งเสริม  เสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยมให้แก่ สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล     

โดยมีทัศนคติ วิสัยทัศน์ ในการร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมทั้งการ 
รณรงค์  เผยแพร่  ประชาสัมพันธ์  ให้ทุกภาคส่วนมีวินัย  เคารพกฎหมาย  ที่จะเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหา  
การพัฒนา  ตลอดจนเป็นการวางรากฐานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา ได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ  

มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 
1.  ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
         1.1  เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ให้ปฏิบัติงาน    

และด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   1.2  ประยุกต์การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดมรรคผลในทางปฏิบัติ 
     1.3  จัดให้มีหลักสูตรการเรียนรู้หรือการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียงแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 
2.  ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับได้เรียนรู้และปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยหลักธรรมาภิบาล 

                 2.1  ส่งเสริมให้ ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน  มีความรู้  ความเข้าใจ  รวมทั้งมีการ 
ฝึกอบรมเพ่ือให้ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 
                  2.2  ส่งเสริมให้ ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ได้ประพฤติ ปฏิบัติตนตามมาตรฐาน   
ทางคุณธรรมและจริยธรรม 
                  2.3  ควบคุม ก ากับ ดูแลการปฏิบัติงาน  การประพฤติปฏิบัติตนของ ครู บุคลากรทาง        
การศึกษา นักเรียน ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 

3.  ก าหนดให้มีหลักสูตรทางการศึกษา  เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามกาทุจริต
สถานศึกษา 
                3.1  จัดให้มีหลักสูตรทางการศึกษา/หลักสูตรการฝึกอบรม ด้านการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตสถานศึกษา 

      3.2  ก าหนดให้หลักสูตรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ   เป็นหลักสูตร 
บังคับท่ีใช้ฝึกอบรมครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนทุกระดับ 

      3.3  ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการ  ตลอดจนข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

4.  ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชูความดี   ความซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต 
     4.1  ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

ด้วยความซื่อสัตย์   สุจริต  เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
     4.2  รณรงค ์เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์  ให้สังคมมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู  และเห็นคุณค่า        

ของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
     4.3  ส่งเสริม เชิดชู หน่วยงานหรือบุคคลที่ มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริตสถานศึกษา 
 



     4.4  ส่งเสริม  สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างค่านิยมในการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตสถานศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 :  บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

วัตถุประสงค์ 
มุ่งประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน สถานศึกษากับทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริตสถานศึกษา  ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา  
ในการติดตาม ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบใน สถานศึกษา เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่าย 
ผู้ปกครอง  ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา ให้เป็นกลไกในการตรวจสอบ  ถ่วงดุล  รวมถึงการสร้าง
หลักประกันความปลอดภัยในการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 
1.  บูรณาการหน่วยงานสถานศึกษากับองค์กรทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความตระหนักและปลูกจิตส านึก 

การเป็นพลเมืองดี 
     1.1  ประสานความร่วมมือทางด้านข้อมูลและการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงาน สถานศึกษา 

กับองค์กรทุกภาคส่วน 
     1.2  ส่งเสริม สนับสนุน องค์กรและบุคลากรทางด้านสื่อสารมวลชนให้มีความเข้มแข็งและ 

เป็นอิสระในการท าหน้าที่ตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนรับทราบ 
     1.3  ส่งเสริม สนับสนุนให้ สถานศึกษา มีระบบอินเทอร์เน็ต เพ่ือท าการเผยแพร่ 

ประชาสัมพันธ์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สถานศึกษา   โดยให้มีเว็บบอร์ดเพ่ือติดต่อสื่อสาร 
ระหว่างกัน 

     1.4  เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา 
2.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา ในการติดตาม ตรวจสอบ  

การทุจริตหรือประพฤติมิชอบ  
     2.1  เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา            

มีความตื่นตัวต่อสภาพปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในสถานศึกษา 
     2.2  สร้างและพัฒนาช่องทางในการรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้มีความสะดวกหลากหลาย  

รวมทั้งสร้างหลักประกันความปลอดภัยให้แก่บุคคล หน่วยงานหรือข้อมูลนั้น 
     2.3  ส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
     2.4  ก าหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้แจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้ได้รับรางวัลตอบแทน 
     2.5  ให้องค์กรหรือบุคลากรด้านสื่อสารมวลชนเป็นสื่อกลางในการแสวงหาความร่วมมือเพ่ือ 

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 :  เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

วัตถุประสงค์ 
มุ่งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม  และถ่วงดุลการใช้อ านาจให้เหมาะสมชัดเจนและ 

มีประสิทธิภาพ  สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน สถานศึกษากับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการ 
ป้องกนัและปราบปรามการทุจริต  ส่งเสริมความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับ 
หน่วยงานทุกภาคส่วน   
 



มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 
1.  พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม พร้อมทั้งสร้างความโปร่งใสและเป็นธรรมในการ

บริหารงานบุคคลภายใต้ระบบคุณธรรม 
     1.1  ให้สถานศึกษาท่ีมีพันธกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีโครงสร้าง            

ของหน่วยงาน  อัตราก าลัง  การบริหารงานบุคคล และงบประมาณที่เหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจและ 
ความรับผิดชอบ 

     1.2  สนับสนุนให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อ านาจระหว่างสถานศึกษาด้วยกันเอง 
     1.3  ให้ สถานศึกษา ควบคุม ก ากับ ติดตาม ประเมินผล การใช้อ านาจในการปฏิบัติงานด้าน 

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
2.  สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน สถานศึกษากับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกัน 

และปราบปรามการทุจริต 
     2.1  วางแนวทางและส่งเสริมบทบาทความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน สถานศึกษา กับ 

ภาคเอกชน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
     2.2  ประสานความร่วมมือกับองค์กรภาคเอกชนเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการ 

ทุจริตสถานศึกษา 
3.  ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
     3.1  สนับสนุนให้หน่วยงานสถานศึกษาด าเนินการจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ หรืออุปกรณ์          

ที่มคีวามทันสมัยมาใช้ในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
     3.2  สนับสนุนให้มีการศึกษา ค้นคว้า และวิจัยงานด้านการป้องกันและปราบปรามการ 

ทุจริตสถานศึกษา 
     3.3  ให้มีการวางระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สถานศึกษา        

ของแต่ละหน่วยงาน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการด าเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
4.  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร 
     4.1  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 
     4.2  พัฒนาปรับปรุงและเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการบริหารงานที่โปร่งใสและเป็นธรรม 
5.  ส่งเสริมประสิทธิภาพการด าเนินงานด้านการจัดการระบบการควบคุมภายในและบริหารจัดการ 

ความเสี่ยง 
     5.1  ส่งเสริมให้มีการจัดท ารายงานควบคุมภายในของสถานศึกษา 
     5.2  ส่งเสิรมสนับสนุนให้ทุกสถานศึกษามีแผนการตรวจสอบภายในที่ เป็นระบบและ               

มีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ที่ 4 :  พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและปราบปรามการ 
ทุจริตสถานศึกษา 
วัตถุประสงค์ 

มุ่งพัฒนาสมรรถนะ  และขีดความสามารถ ให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน  ในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาให้สัมฤทธิผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือแก้ ไขสภาพปัญหาการทุจริต 
ให้เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง  สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพให้สามารถร่วมมือหรือประสานการปฏิบัติกับองค์กร   
ทุกภาคส่วน  

 
มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 

1.  พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถ ของครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน   ในการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต 

     1.1  ก าหนดให้ ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนฝึกอบรมหลักสูตรด้านการป้องกัน         
และปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  เพื่อให้มีความเชี่ยวชาญ 

     1.2  ก าหนดให้มีหลักสูตรการศึกษา และหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพด้านการป้องกัน        
และปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

     1.3  ส่งเสริมให้หน่วยงานสถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนความรู้ และข้อมูลข่าวสารด้าน           
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

2.  สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
     2.1  ส่งเสริมให้หน่วยงานสถานศึกษาร่วมกันสร้างมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ 
     2.2  ก าหนดให้มีหน่วยงานหลัก เพ่ือรับผิดชอบในการติดตามประเมินผล รวมถึงการลงโทษ 

ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน   
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.  โรงเรียนบางระก าวิทยศึกษา ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส   
2.  คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน   มีจิตส านึกในการปฏิบัติงานตามระเบียบวินัย  มีความ 

ซื่อสัตย์สุจริต     
3.  คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน  ปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลัก 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางปฏิบัติ   
4.  คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนมี  ความเข้าใจและให้ความร่วมมือในกิจกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
5.  โรงเรียนบางระก าวิทยศึกษา  ปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางปฏิบัติ 
บทสรุป 

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โรงเรียนบางระก าวิทยศึกษา    ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563  จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานในด้านการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตของสถานศึกษา  ในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้บรรลุตามวัตถุประสงค์           
เกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่คาดหวังไว้   ท าให้การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ของราชการเป็นไปในลักษณะ     
ที่ม ีความรับผิดชอบ ท าให้ผู้ปกครอง ชุมชน กรรมการสถานศึกษา  มีความเชื่อถือในความมีคุณธรรม 
จริยธรรม การปฏิบัติหน้าที่โดยการค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการยึดมั่น       



ในหลักธรรมาภิบาล สามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของคณะครู บุคลากรทางการศึกษา 
นักเรียน  ให้ลดน้อยลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งข้ึน     

ดังนั้น  ในการด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สถานศึกษา  ต้องบูรณาการ 
และอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และจะต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องให้เป็นระบบ  โดยหากมีการ     
บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง  ก็จะส่งผลต่อการบรรลุตามผลสัมฤทธิ์       
ที่คาดหวัง ไว้ ส่วนราชการและสถานศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม  ครู บุคลากร
ทางการศึกษา  นักเรียน มีจิตส านึกในการเป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย และมีความซื่อสัตย์สุจริต 


