
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันทุจริตประจ าปงีบประมาณ 2563 

    โครงการการขับเคลื่อนการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล               
ในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”   

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
โรงเรียนบ้านหนองเทา 

ต าบลหนองเทา  อ าเภอทา่อุเทน  จังหวัดนครพนม  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ 



 

 
รายงานผลการดําเนินการป้องกันการทุจริต โรงเรียนบ้านหนองเทา 

(ปีงบประมาณ 2563) 

หลักการและเหตุผล 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กําหนดประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํา 
รับรองการปฏิบัติราชการของโรงเรียนบ้านหนองเทา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตัวชี้วัดที่ 7 ระดับ
ความสําเร็จ ของการดําเนินการตามมาตรการป้องกันการทุจริต โดยพิจารณาจากผลสําเร็จของการดําเนินการ
ตามแผนปฏิบัติ การป้องกันการทุจริตสถานศึกษา เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันการทุจริต
สถานศึกษา และการ จัดการข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของครู 
บุคลากรทางการศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และข้อกล่าวหาครู บุคลากรทางการศึกษา ที่ไม่ได้ปฏิบัติ
หน้าที่ราชการด้วยความ รับผิดชอบต่อประชาชน ไม่มีคุณธรรม ไม่มีจริยธรรม ไม่คํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็น
ที่ตั้ง และไม่มีธรรมาภิบาล ตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการที่เกี่ยวข้องได้กําหนดไว้ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 การ ตรวจสอบและนําเรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง การแจ้ง
ตักเตือน ดําเนินคดี หรืออ่ืนๆ ตาม ระเบียบ ข้อกฎหมายที่กําหนดไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ในการรายงานผลการดําเนินการป้องกันการทุจริตโรงเรียนบ้านหนองเทา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 นั้น โรงเรียนบ้านหนองเทาได้ทําการ ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
สถานศึกษา และผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสถานศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 โดย กําหนดให้สถานศึกษาต้องจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานของตน เพ่ือสนับสนุน
และสอดคล้อง กับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

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

ทุจริตสถานศึกษา 

วิสัยทัศน์ 

“ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ผู้ปกครอง ชุมชน 
คณะกรรมการ สถานศึกษา ร่วมมือร่วมใจป้องกันและปราบปรามการทุจริต” 

พันธกิจ 

1. เสริมสร้างจิตสํานึกและค่านิยม ให้กับครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ยึดหลักธรรมาภิบาล  
2. บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริตในสถานศึกษา 



 

3. ส่งเสริมบทบาทผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต  

4. สร้างกลไกและพัฒนาระบบการตรวจสอบ ถ่วงดุลการใช้อํานาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความ
เข้มแข็ง 
และมีประสิทธิภาพ  

5. ส่งเสริม/สนับสนุนการจัดการองค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
อย่างจริงจัง และต่อเนื่อง 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงานของส่วนราชการภายในสถานศึกษาให้มี ความโปร่งใส และเป็น 
   ธรรม   
2. เพ่ือส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และ

รับผิดชอบ 
              ต่อประชาชน  

3. เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษา ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
               พอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติ  

4. เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการป้องกันการทุจริตใน
สถานศึกษา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. โรงเรียนบ้านหนองเทา ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม  
2. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีจิตสํานึกในการเป็นพลเมืองดี ปฏิบัติงานตาม 

              ระเบียบวินัย และมีความซื่อสัตย์สุจริต  
3. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีความรู้เรื่องการป้องกันการทุจริตในสถานศึกษามากยิ่งขึ้น 
4. โรงเรียนบ้านหนองเทา ปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

              เป็นแนวทางปฏิบัติ  
5. โรงเรียนบ้านหนองเทา มีความเข้าใจและให้ความร่วมมือในกิจกรรมการป้องกันการทุจริตใน
สถานศึกษา 
6. ส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมในสถานศึกษาได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป 

 

 

 

 



 

การติดตามผลความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

ประจ าปีงบประมาณ 2563   โรงเรียนบ้านหนองเทา 

แนวทางการตรวจติดตามผลความก้าวหน้าการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ 2563 ด าเนินการดังนี้  

ติดตามผลความก้าวหน้างาน/โครงการ และงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2562 โดยก าหนด

กิจกรรมและแผนผัง (Gantt Chart)   การติดตามผลความก้าวหน้าในห้วงระยะเวลาการในการด าเนินโครงการ

ตามแผนปฏิบัติการฯ ดังนี้ 

 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลา (เดือน) 

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

1 จัดประชุมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
และการจัดท าแผนปฏิบัติการฯ 
ประจ า ปี 2564 ทบทวน/วิเคราะห์
ความเสี่ยงต่างๆ  

            

2 จัดท าแผนปฏิบัติการฯ ประจ าปี
2564  เสนอคณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้อ านวยการโรงเรียน
ให้ความเห็นชอบ และจัดส่ง
แผนปฏิบัติการฯให้ผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา นครพนม   เขต 2  

            

3 ส ารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย  

            

4 ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ  
 

            

5 เสนอสรุปผลการด าเนินงานต่อ
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา นครพนม   
เขต 2 เพ่ือขอความเห็นชอบ  

            



 

6 จัดท าเอกสารรายงานสรุปผลการ
ด าเนินการรายงานส านักงานเขต
พ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษา 
นครพนม   เขต 2 รับทราบต่อไป  

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ความน า 

หลักการและเหตุผล 

   ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ก าหนดประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค า

รับรองการปฏิบัติราชการของโรงเรียนบ้านหนองเทา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตัวชี้วัดที่ 7 ระดับ

ความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  โดยพิจารณาจากผลส าเร็จของ

การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ

ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  และการจัดการข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต  การปฏิบัติ

หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของครู บุคลากรทางการศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และข้อกล่าวหา

ครู บุคลากรทางการศึกษา ที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความรับผิดชอบต่อประชาชน  ไม่มีคุณธรรม  ไม่มี

จริยธรรม  ไม่ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง และไม่มีธรรมาภิบาล ตามท่ีมีกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของ

ทางราชการที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  การตรวจสอบและน าเรื่องร้องเรียนเข้าสู่

กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง การแจ้งตักเตือน ด าเนินคดี หรืออ่ืนๆ ตามระเบียบ ข้อกฎหมายที่ก าหนดไว้ใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   

  ในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนบ้านหนองเทา ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 นั้น  โรงเรียนบ้านหนองเทา ได้ท าการ ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากแผนปฏิบัติการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  และผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  โดยก าหนดให้สถานศึกษาต้องจัดท าแผนปฏิบัติการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานของตน เพ่ือสนับสนุนและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการ

ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  

   ยุทธศาสตร์ที่  1  เสริมสร้างจิตสํานึก ค่านิยม ให้สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

   ยุทธศาสตร์ที่  2  บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สถานศึกษา 
   ยุทธศาสตร์ที่  3  เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

   ยุทธศาสตร์ที่  4  พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและปราบปราม
การ 

                                  ทุจริตสถานศึกษา     

วิสัยทัศน์  

  โรงเรียนบ้านหนองเทา เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล มุ่งม่ันให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีความรู้ รับผิดชอบต่อ
สังคม ด ารงชีวิตบนพื้นฐานความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 



 

พันธกิจ 

1. ส่งเสริมและปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมหลัก 12  
     ประการ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้เต็มศักยภาพตามมาตรฐานสากล และใช้สื่อเทคโนโลยี อย่างสร้างสรรค์ 
3. พัฒนาให้ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี มีทักษะการดํารงชีวิตปลอดภัยจากสิ่งเสพติดและ 
   อบายมุข 
4. ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เต็มตามศักยภาพสู่มาตรฐานสากล 
5. ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ  
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการของโรงเรียนให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพตามาตรฐานสากล 
7. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้เป็นหลักสูตรมาตรฐานสากล 
8. ส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งภายในและภายนอก  
9. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ สภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้ทางวิชาการเพ่ือเป็น 
    สังคมแห่งการเรียนรู้   
10. ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน 
 

วัตถุประสงค์ 

1. ผู้เรียนเป็นคนดีของสังคม ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
2. ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษา 
3. ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข  
4. ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถพิเศษตรงตามศักยภาพของตนเอง 
5. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
6. มีระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
7. มีหลักสูตรสถานศึกษาตามมาตรฐานสากล 
8. มีการใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งภายในและภายนอก 
9. มีบรรยากาศท่ีดี สะอาด สวยงาม ปลอดภัย เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
10. มีการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์และมาตรการ/แนวทางด าเนินงาน  
ยุทธศาสตร์ที่ 1  :  เสริมสร้างจิตสํานึก ค่านิยม ให้สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  
วัตถุประสงค์ 

  มุ่งส่งเสริมเสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยมให้แก่สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  โดยมี

ทัศนคติ วิสัยทัศน์ ในการร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบสถานศึกษา  รวมทั้ง



 

การรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ทุกภาคส่วนมีวินัย เคารพกฎหมาย กฎและระเบียบ ที่จะเป็นกลไกในการ

แก้ไขปัญหา การพัฒนา  ตลอดจนเป็นการวางรากฐานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ  

มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 

  1.  ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
  1.1  เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ให้ปฏิบัติงานและ  
                            ดําเนิน ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  1.2  ประยุกต์การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดมรรคผลในทางปฏิบัติ 
  1.3  จัดให้มีหลักสูตรการเรียนรู้หรือการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
                            แก่ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 

  2. ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ได้เรียนรู้และปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยหลัก       
                ธรรมาภิบาล  
  2.1  ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีความรู้  ความเข้าใจ  รวมทั้งมีการ
ฝึกอบรม 

                           เพ่ือให้ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 

  2.2  ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ได้ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทาง 

                           คุณธรรมและจริยธรรม  

                     2.3  ควบคุม กํากับ ดูแลการปฏิบัติงาน  การประพฤติปฏิบัติตนของครู บุคลากรทางการศึกษา  
                           นักเรียน ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 

  3. กําหนดให้มีหลักสูตรทางการศึกษาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

               สถานศึกษา 

  3.1  จัดให้มีหลักสูตรทางการศึกษา/หลักสูตรการฝึกอบรม ด้านการป้องกันและปราบปราม
การ 

                            ทุจริตสถานศึกษา 

  3.2  กําหนดให้หลักสูตรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  เป็นหลักสูตร 

                             บังคับท่ีใช้ฝึกอบรมครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ทุกระดับ 

  3.3  ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการ  ตลอดจนข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันและปราบปราม 

                            การทุจริตสถานศึกษา  
 4. ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต 

  4.1  ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วย 

                           ความซือ่สัตย์  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 

วัตถุประสงค์ 

          มุ่งประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับทุกภาคส่วนในการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการ

สถานศึกษาในการติดตาม ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติ มิชอบในสถานศึกษา   เสริมสร้างและพัฒนา

เครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาให้เป็นกลไกในการตรวจสอบ  ถ่วงดุล  รวมถึงการสร้าง

หลักประกันความปลอดภัยในการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 
บูรณาการหน่วยงานสถานศึกษากับองค์กรทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความตระหนักและปลูกจิตสํานึกการ 

เป็นพลเมืองดีประสานความร่วมมือทางด้านข้อมูลและการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับ 
องค์กรทุกภาคส่วน 
                     1.2  ส่งเสรมิ สนับสนุน องค์กรและบุคลากรทางด้านสื่อสารมวลชนให้มีความเข้มแข็งและเป็น 
                            อิสระในการทําหน้าที่ตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนรับทราบ 
                     1.3  ส่งเสรมิสนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบอินเทอร์เน็ต เพ่ือทําการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
                            ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา โดยมีเว็บบอร์ดเพื่อติดต่อสื่อสาร 
                            ระหว่างกัน 
                     1.4  เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา 
  2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ  
  2.1  เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษามีความ 
                           ตื่นตัวต่อสภาพปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในสถานศึกษา  
                     2.2  สร้างและพัฒนาช่องทางในการรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้มีความสะดวกหลากหลาย 
                           รวมทั้งสร้างหลักประกันความปลอดภัยให้แก่บุคคล หน่วยงานหรือข้อมูลนั้น 
  2.3  ส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
  2.4  กําหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้แจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้ได้รับรางวัลตอบแทน 
  2.5  ให้องค์กรหรือบุคลากรด้านสื่อสารมวลชนเป็นสื่อกลางในการแสวงหาความร่วมมือเพ่ือ 
                            ป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
           3.  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอํานาจทางการศึกษา 
                     3.1  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา  
                            โดยเนน้การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 



 

                     3.2  พัฒนาประสิทธิภาพการติดตามประเมินผลการดําเนินการตามกลยุทธ์จุดเน้น เพ่ือพัฒนา 
                           คุณภาพทางการศึกษา   
ยุทธศาสตร์ที่ 3  :  เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  
วัตถุประสงค์ 

           มุ่งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ  ควบคุม  และถ่วงดุลการใช้อ านาจให้เหมาะสม

ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนให้มีศักยภาพใน

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ส่งเสริมความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับ

หน่วยงานทุกภาคส่วน  

มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 

  1. พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม พร้อมทั้งสร้างความโปร่งใสและเป็นธรรมในการ 
               บริหารงานบุคคลภายใต้ระบบคุณธรรม 
                     1.1  ให้สถานศึกษาที่มีพันธกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีโครงสร้างของ 
                           หนว่ยงาน  อัตรากําลัง  การบริหารงานบุคคล และงบประมาณที่เหมาะสม สอดคล้องกับ 
                           ภารกิจและความรับผิดชอบสนับสนุนให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อํานาจระหว่าง 
                           หนว่ยงานสถานศึกษาด้วยกันเอง 
  1.3  ให้สถานศึกษา ควบคุม กํากับ ติดตาม ประเมินผล การใช้อํานาจในการปฏิบัติงานด้าน 
                           การป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
  2 . สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกัน
และ 
                ปราบปรามการทุจริต 
  2.1 วางแนวทางและส่งเสริมบทบาทความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชน  
                          ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
  2.2  ประสานความร่วมมือกับองค์กรภาคเอกชนเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
                            ในสถานศึกษา 
           3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร 
                     3.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา 
                     3.2 พัฒนาปรับปรุงและเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการบริหารงานที่โปร่งใสและเป็นธรรม 
           4. ส่งเสริมประสิทธิภาพการดําเนินงานด้านการจัดระบบการควบคุมภายในและบริหารจัดการความ
เสี่ยง 
                      4.1 ส่งเสรมิให้มีการจัดทํารายงานการควบคุมภายในของสถานศึกษา 
                      4.2 ส่งเสรมิสนับสนุนให้ทุกสถานศึกษามีแผนการตรวจสอบภายในที่เป็นระบบและมี 
                           ประสทิธิภาพ 



 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  :  พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
                         สถานศึกษา  
วัตถุประสงค์ 

   มุ่งพัฒนาสมรรถนะ  และขีดความสามารถให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน  ในการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาให้สัมฤทธิผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ไขสภาพปัญหาการทุจริตให้เป็น

ระบบอย่างต่อเนื่อง  สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพให้สามารถร่วมมือหรือประสานการปฏิบัติกับองค์กรทุกภาคส่วน  

มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 

พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถของครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตกําหนดให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ฝึกอบรมหลักสูตรด้านการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต ในสถานศึกษา  เพ่ือให้มีความเชี่ยวชาญ 
  1.2  กําหนดให้มีหลักสูตรการศึกษา และหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพด้านการป้องกันและ 
                           ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา   
  2. สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
  2.1  ส่งเสริมให้สถานศึกษาร่วมกันสร้างมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ 
  2.2 กําหนดให้มีหน่วยงานหลัก เพ่ือรับผิดชอบในการติดตามประเมินผล รวมถึงการลงโทษ 
                           ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 
  3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
                    3.1  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน หลักสูตรการ 
                           บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   
     3.2  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติ
หน้าที่  
                            และแนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ต่าง ๆ  
   4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสร้างองค์ความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน   
               สถานศึกษา  
   4.1  จัดให้มีกิจกรรมการสร้างองค์ความรู้ในเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
                           สถานศึกษา แก่ ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 

         4.2  ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีการแลกเปลี่ยนความรู้ และข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกัน
และ 
                         ปราบปรามการทุจริต 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.  โรงเรียนบ้านหนองเทา ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม   
2.  คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีจิตสํานึกในการเป็นพลเมืองดี ปฏิบัติงานตาม 

               ระเบียบวินัย และมีความซื่อสัตย์สุจริต    



 

3.  คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน  มีความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการ 
               ทุจริตในสถานศึกษามากยิ่งขึ้น  

4.  โรงเรียนบ้านหนองเทา  ปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง   

     เป็นแนวทางปฏิบัติ   
5.  โรงเรียนบ้านหนองเทา มีความเข้าใจและให้ความร่วมมือในกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการ 
     ทุจริตในสถานศึกษา 
6.  ส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมในสถานศึกษาได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป 

 

บทสรุป 

 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนบ้านหนองเทา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสถานศึกษา  

ปฏิบัติงานในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้บรรลุตามวัตถุประสงค์   เกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่คาดหวัง

ไว้  ท าให้การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่มีความรับผิดชอบ  ท าให้

ผู้ปกครอง  ขุมขน คณะกรรมการสถานศึกษา มีความเชื่อถือในความมีคุณธรรม  ความมีจริยธรรม  การปฏิบัติ

หน้าที่โดยการค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน  และการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล   

สามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ให้ลดน้อยลงได้

อย่างมีประสิทธิภาพ และบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น      

 ดังนั้น  ในการด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ต้องบูรณาการและ

อาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และจะต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องให้เป็นระบบ   โดยหากมีการบูรณาการความ

ร่วมมือจากทุกภาคส่วนอย่างจริงจังและต่อเนื่องแล้ว ก็จะส่งผลต่อการบรรลุตามผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังไว้ ส่วน

ราชการและสถานศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม  คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 

มีความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษามากยิ่งขึ้น  มีจิตส านึกในการเป็นพลเมืองดี 

ปฏิบัติงานตามระเบียบวินัย และมีความซื่อสัตย์สุจริต  ทุกภาคส่วนมีความเข้าใจและให้ความร่วมมือในกิจกรรม

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา   ปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางปฏิบัติ   รวมถึงส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับจังหวัดและ

ระดับประเทศให้ยั่งยืนได้  อีกด้วย 

 

 



 

ชื่อโครงการ           เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต"  
         (โครงการโรงเรียนสุจริต)   
แผนงาน    บูรณาการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.   ข้อที่ 1 ข้อ 2  
สนองกลยุทธ์ สพป.  ข้อที่ 1 ข้อที่ 2           
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  ข้อ 4  
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนบ้านหนองเทา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ      ฝ่ายบริหารงานวิชาการ  
ระยะเวลาด าเนินการ     ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
.........................................................................................................................................................................  

1. หลักการและเหตุผล  

 ด้วยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายขับเคลื่อน เสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาธิบาลในสถานศึกษา“ป้องกันการทุจริต”โดยได้บรรจุอยู่ในจุดเน้น หลักสูตรกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ เน้นการปลูกฝังคุณธรรม  ค่านิยมการไม่ทุจริตให้กับเด็กนักเรียนให้มีจิตสํานึกของการมีคุณธรรม
ไม่มุ่งหวัง  แต่ผลประโยชน์ส่วนตัว รักความเป็นไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง  ความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและห่างไกลยาเสพติด  ได้ดําเนินงานตามปฏิญญาโรงเรียนสุจริต  ในด้านการ
ร่วมกันป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ การปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตให้เป็น วิถีชีวิตในโรงเรียน
และชุมชน โดยอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสําหรับนักเรียน (ปปช.สพฐ.น้อย) และอนุกรรมการ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตสําหรับโรงเรียนในชุมชน (ป.ช.ช.ชุมชน) และได้ขยายผล การดําเนินงานไป
ยังโรงเรียนโดยปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้เด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นอนาคตของชาติให้มี คุณลักษณะ 5 ประการ
ของโรงเรียนสุจริต ประกอบด้วย ทักษะกระบวนการคิด  มีวินัย  ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่าง พอเพียง และจิต
สาธารณะ  ดังนั้น  เพ่ือให้การป้องกันและปลูกฝังนักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความซื่อสัตย์สุจริต  ต้อง
ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เริ่มจากครอบครัว  โรงเรียน  โดยผู้บริหารและครู  ต้องปลูกฝังค่านิยมใน
เรื่อง ความซื่อสัตย์สุจริตให้เด็กทราบในทุกรูปแบบของกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้น  ชุมชนเข็มแข็งเป็นแบบอย่างที่
ดีแก่เด็ก  โรงเรียนบ้านหนองเทา จึงได้ทําโครงการนี้ขึ้น  

  

2. วัตถุประสงค์                       

   

2.1 เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”        

2.2 เพ่ือปลูกฝังนักเรียนให้มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย  ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และ                    

มีจิตสาธารณะ   

3.เป้าหมาย                       



 

2.3 เป้าหมายเชิงปริมาณ                   

        ครู นักเรียนและผู้บริหารโรงเรียนทุกคน ในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ รวม  256 คน   

2.4 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  

           ผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียน มีจิตสํานึกความเป็นไทย มีความสุจริต มีทักษะกระบวนการคิด   

มีวินัย  ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ       

3. กิจกรรมการด าเนินงาน     

 กิจกรรมที่ 1  สร้างความตระหนัก  

1. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณะครู  ป.ป.ช.สพฐ.น้อย และป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน ในสังกัดเข้าร่วมโครงการ  
2. คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ  
3. คําสั่งแต่งตั้ง ป.ป.ช.สพฐ.น้อย และปปช.สพฐ.ชุมชน   
4. ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะครู  ป.ป.ช.สพฐ.น้อย และป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน ที่เข้าร่วมโครงการ  

 กิจกรรมที่ 2  รักความสุจริต   
1. จัดกจิกรรม เยาวชนคนดีของแผ่นดิน  
2. จัดกิจกรรม ป.ป.ช. สพฐ.น้อย และ ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน  
3. จัดกิจกรรม บริษัทสร้างความดี  จิตอาสา อบรมคุณธรรม จริยธรรม 
4. การนําเสนอ Best Practice “โรงเรียนสุจริต”   

กิจกรรมที่ 3  พิชิตคุณธรรม   
1.นิเทศ ติดตาม ประเมินผล โรงเรียนในโครงการ   

2.นําเสนอ/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ นวัตกรรมโรงเรียนสุจริต   
   

5. งบประมาณ   -   บาท  (……………-…………..บาทถ้วน)  

    รายละเอียดการใช้งบประมาณตามกิจกรรม โดยขอถัวจ่ายตามท่ีจ่ายจริงทุกรายการ ดังนี้  

กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ  
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย  

หมายเหตุ  
ตอบแทน  ใช้สอย  วัสดุ  รวม  

1.สร้างความตระหนัก   

1) ประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณะครู นักเรียนในสังกัดเข้า 
ร่วมโครงการ  

2) คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ  

3) คําสั่งแต่งตั้ง ป.ป.ช.สพฐ.น้อย และปปช.สพฐ.ชุมชน       

  

  

  

  

  

  

    

  

  

      



 

4) ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะครู   ป.ป.ช.สพฐ.น้อย และ 

ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน ที่เข้าร่วมโครงการ   

-  ค่าอาหารว่าง (….…-……คน X ……-……บาท)  

2. จัดกิจกรรมเสริมสร้างความสุจริต   

1) จัดค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน  

2) จัดกิจกรรม ป.ป.ช. สพฐ.น้อย และ ป.ป.ช. สพฐ.ชุมชน    

3) จัดกิจกรรม บริษัทสร้างการดี จิตอาสา อบรมคุณธรรม 

จริยธรรม 

  

  

  

        

3. ตรวจสอบคุณธรรม   

  1) นิเทศ ติดตาม ประเมินผล โครงการในโรงเรียน  

  

  

  

  

  

  

    

รวมทั้งสิ้น  -  -  -  -    

 

6.การประเมินผลความส าเร็จของโครงการ  

ที่  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  วิธีการประเมิน  เครื่องมือ  

1.  

  

2.  

3.   

  

ร้อยละ 100  ของโรงเรียนจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 

ป้องกันการทุจริต (โครงการโรงเรียนสุจริต ) ร้อยละ 100 ของ

นักเรียนมีความสํานึกในความเป็นไทย  

ร้อยละ 100  ของนักเรียนมีความสุจริต มีทักษะกระบวนการคิด มี

วินัย  ซื่อสัตย์สุจริต  อยู่อย่างพอเพียง  และมีจิตสาธารณะ   

ร้อยละ 80 ของผู้บริหาร ครูและนักเรียน  

1. ประเมิน   

2. นิเทศ ติดตาม   

3. แลกเปลี่ยน

เรียนรู้  

1. แบบประเมิน   

2. แบบสอบถาม   

3. บันทึกการ

นิเทศ  

  

6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ                   

6.1 ครู ผู้บริหารโรงเรียน และนักเรียน ได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล            
ในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”       



 

6.2 ครู ผู้บริหารโรงเรียน และนักเรียน ทุกโรงเรียนในโครงการ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้าน
ทักษะการคิด  มีวินัย  ซื่อสัตย์สุจริต  อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ          

7. ปัจจัยความส าเร็จโครงการ                     

7.1 ครู  ผู้บริหารสถานศึกษาและนักเรียน มีความตระหนักและร่วมมือร่วมใจที่จะรณรงค์                         
การคอร์รัปชันทุกรูปแบบในสถานศึกษา  

7.2 การนิเทศ ติดตาม ของผู้บริหารสถานศึกษา มีความต่อเนื่องและใกล้ชิด   
  

                  

 ลงชื่อ                                    ผู้เสนอโครงการ  

                                              (นายสิรภพ  พลสุวรรณ)      

                              ตําแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านหนองเทา                            

    

                    ลงชื่อ                                    ผู้เห็นชอบโครงการ  

                                           (นางสาวนิภาพร  วงษาเนาว์) 

                                 ตําแหน่ง หัวหน้าฝ่ายวิชาการ โรงเรียนบ้านหนองเทา                            

                               

 ลงชื่อ              ผู้อนุมัติโครงการ  

    (นายจักรเดชา  เรียมแสน)  

                                                         ตําแหน่ง ผูอํ้านวยการโรงเรียนบ้านหนองเทา 


