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แผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริต ประจําปี 2565 
 
หลักการและเหตุผล 

การทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นปัญหาท่ีมีมานาน และยิ่งมีกระบวนการท่ีมีความซับซ้อนมากขึ้น 
ถือเป็นปัญหาท่ีเกิดขึ้นทั้งในองค์การภาครัฐและเอกชน ซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงขึ้น ส่งผลให้เกิดวิกฤตศรัทธา 
ต่อสังคมไทย ปัจจุบันมีการตรวจสอบและเผยแพร่ให้สาธารณชนได้รับทราบ ทําให้ประชาชนให้ความสนใจการ 
ทํางานของภาครัฐมากยิ่งขึ้นการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐรัฐบาลได้ตระหนักในสถานการณ์การทุจริตท้ัง
ในภาครัฐและในระดับชาติพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้ประกาศนโยบายในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ปรากฏในด้านการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐข้อ 10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตสํานึกใน
การรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด ยกเลิกหรือแก้ไข
กฎหมายระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ท่ีไม่จําเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น 
ระเบียบการ จัดซื้อจัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติและการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมีข้ันตอนยืดยาวใช้เวลานาน ซ้ำซ้อนและ 
เสียค่าใช้จ่ายท้ังของภาครัฐและประชาชน ประกอบกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ 
ทุจริต ระยะท่ี 3 (2560 – 2565) ซึ่งเป็นกรอบทิศทางการดําเนินการของทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต และนโยบายปราบปรามการทุจริตของรัฐบาล ท่ีมุ่งส่งเสริมปลูกจิตสํานึกให้สังคมไทยมี วินัย และยึดมั่น ใน
คุณธรรมจริยธรรม ควบคู่กับการพัฒนาเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างบูรณาการโดยให้ประชาชนมี
บทบาทสําคัญในกระบวนการดําเนินงานอย่างมีส่วนร่วม โปร่งใสเสมอภาคและเป็นธรรม สร้างระบบและ กลไกท่ีมีอิสระ
อย่างแท้จริงในการตรวจสอบ ควบคุม กระจาย ถ่วงดุล อํานาจ ควบคู่กับการพัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ ตลอดจน
พัฒนาทรัพยากรมนุษยร์ะบบข้อมูลสารสนเทศ รวมท้ังพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการ ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตอย่างมีจรรยาบรรณและ ต่อเนื่อง โดยยุทธศาสตร์ดังกล่าวเป็นผลจากสถานการณ์การทุจริตท่ีมีการเปล่ียนแปลง
อย่างรวดเร็วต่อเนื่องและบทเรียนท่ีได้รับจากการแปลงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท้ัง
สองฉบับท่ีผ่านมาสู่การปฏิบัติจึงได้มีการริเริ่มแนวคิดในการปรับปรุงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและสถานการณ์การดําเนินงาน ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท่ี
เปล่ียนแปลงไปในปัจจุบัน โดยจะต้องสามารถตอบโจทย์ต่อปัญหาหรือ สถานการณ์การทุจริตท่ีประชาชนและหน่วยงาน
ต่าง ๆต้องเผชิญอยู่จริงต้องมีการคํานึงถึงบทบาทของทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ 
องค์กรสาธารณะ ส่ือมวลชน และภาคประชาสังคมเพื่อให้เข้ามามีส่วนร่วมในทุกกระบวนการ ต้ังแต่กระบวนการจัดทํา
ยุทธศาสตร์ชาติฯ การแปลงยุทธศาสตร์ชาติฯไปสู่การปฏิบัติการติดตามประเมินผลและรายงานผลการดําเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติฯให้รัฐสภาและสาธารณชนได้รับทราบในทุกปีงบประมาณ ท้ังนี้เพื่อให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริต ทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง เพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานความ
โปร่งใสเทียบเท่าสากล 
 



คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันท่ี 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2565) ซึ่งกําหนดวิสัยทัศน์“ประเทศไทย ใสสะอาด ไทยท้ังชาติต้านทุจริต(Zero Tolerance 
and Clean Thailand)” กําหนดพันธกิจหลักเพื่อสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาล ในการ
บริหารจัดการทุกภาคส่วน และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท้ังระบบให้มีมาตรฐานเทียบเท่า
สากลผ่านยุทธศาสตร์6 ด้าน ได้แก่ สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริตยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการ ต่อต้านการ
ทุจริต สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย พัฒนาระบบป้องกันการ ทุจริตเชิงรุก ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปราม
การทุจริต และยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยโดยเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะท่ี 3 คือ 
ประเทศไทยมีค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) สูงกว่าร้อยละ 50 เพื่อให้เป็นมาตรฐานเป็นท่ียอมรับ จากท้ังภายในและ
ต่างประเทศ สํานักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับ สพฐ. ได้กําหนดแนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ 
ไปสู่การปฏิบัติโดยกําหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 3-5 ปีและแผนปฏิบัติการประจําปีโดยให้ยึดกรอบ ยุทธศาสตร์หลักท่ี
ใช้ในการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบให้คํานึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ20 ปี
(พ.ศ.2561 – 2580) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2565) 
และแผนแม่บทบูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี(พ.ศ. 2560 -2579) จึง
นํามาสู่การจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”ประจําปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2565 ฉบับนี้  

ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินการเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี โรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”จึงได้จัดทําแผน
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปีงบประมาณ 2565 ขึ้นเพื่อเป็นกรอบในการดําเนินการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตของสถานศึกษา เพื่อเป็นกรอบทิศทางในการดําเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท่ีสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสําคัญ อันจะส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการลดน้อยลงต่อไป 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตสานึกในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรม
จริยธรรมในการดําเนินชีวิต และปฏิบัติงาน 

2. เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังมิให้เกิดการทุจริต การปฏิบัติและ/หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบในการ
ปฏิบัติราชการขึ้นภายในหน่วยงานโดยประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเครือข่ายภาคประชาชนในการติดตาม
ตรวจสอบแจ้งข้อมูลเบาะแสการประพฤติมิชอบ 

3. เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”มีระบบการ
ทํางานและการตรวจสอบท่ีเข้มแข็งในการป้องกันการทุจริต 

4. เสริมสร้างศักยภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพยุทธศาสตร์และมาตรการ/แนวทางดําเนินงาน 

 
 
 



ยุทธศาสตร์และมาตรการ/แนวทางการดําเนินงาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างจิตสํานึก ค่านิยม ให้สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการป้องกันการทุจริตสถานศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันการทุจริตสถานศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ในการป้องกันการ 
ทุจริตในสถานศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่1 : เสริมสร้างจิตสํานึก ค่านิยม ให้สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
วัตถุประสงค์ 

มุ่งส่งเสริมเสริมสร้างจิตสํานึกและค่านิยมให้แก่สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมี 
ทัศนคติวิสัยทัศน์ในการร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบสถานศึกษา รวมทั้งการ
รณรงค์เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนมีวินัย เคารพกฎหมาย กฎและระเบียบ ท่ีจะเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหา
การพัฒนา ตลอดจนเป็นการวางรากฐานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

มาตรการ/แนวทางดําเนินงาน 
1. ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1.1 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ให้ปฏิบัติงานและ 
ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1.2 ประยุกต์การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 
1.3 จัดให้มีหลักสูตรการเรียนรู้หรือการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

แก่ผู้บริหาร ครูบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน 
2. ส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครูบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ได้เรียนรู้และปฏิบัติงานตามหน้าท่ีด้วย 

หลักธรรมาภิบาล 
2.1 ส่งเสริมให้ครูบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน มีความรู้ความเข้าใจ รวมทั้งมีการ 

ฝึกอบรมเพื่อให้ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 
2.2 ส่งเสริมให้ครูบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ได้ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐาน 

ทางคุณธรรมและจริยธรรม 
2.3 ควบคุม กํากับ ดูแลการปฏิบัติงาน การประพฤติปฏิบัติตนของครูบุคลากรทางการศึกษา 

และนักเรียน ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 
3. กําหนดให้มีหลักสูตรทางการศึกษาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

สถานศึกษา 
3.1 จัดให้มีหลักสูตรทางการศึกษา/หลักสูตรการฝึกอบรมด้านการป้องกันการทุจริตใน 

สถานศึกษา 
3.2 กําหนดให้หลักสูตรด้านการป้องกันการทุจริตสถานศึกษา เป็นหลักสูตรบังคับท่ีใช้ฝึกอบรม 

ครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ทุกระดับ  



3.3 ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการ ตลอดจนข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันการทุจริต 
สถานศึกษา 

4. ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชูความดีความซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต 
4.1 ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ครูบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าท่ีราชการด้วย 

ความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 
4.2 รณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สังคมมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชูและเห็นคุณค่าของการ 

ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
4.3 ส่งเสริมเชิดชูหน่วยงานหรือบุคคลท่ีมีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันการทุจริตสถานศึกษา 
4.4 ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างค่านิยมในการป้องกันการทุจริตสถานศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่2 : บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการปอ้งกันการทุจริตสถานศึกษา 
วัตถุประสงค์ 
มุ่งประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับทุกภาคส่วนในการป้องกันการทุจริตในสถานศึกษา 

ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในการติดตาม ตรวจสอบ
การทุจริตหรือประพฤติมิชอบในสถานศึกษา เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครองชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานให้เป็นกลไกในการตรวจสอบ ถ่วงดุล รวมถึงการสร้างหลักประกันความปลอดภัยในการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

มาตรการ/แนวทางดําเนินงาน 
1. บูรณาการหน่วยงานสถานศึกษากับองค์กรทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความตระหนักและปลูกจิตสํานึกการเป็น

พลเมืองดี 
1.1 ประสานความร่วมมือทางด้านข้อมูลและการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับองค์กรทุก

ภาคส่วน 
1.2 ส่งเสริม สนับสนุน องค์กรและบุคลากรทางด้านส่ือสารมวลชนให้มีความเข้มแข็งและเป็นอิสระใน

การทําหน้าท่ีตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนรับทราบ 
1.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบออนไลน์เพื่อทําการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในการป้องกนั

การทุจริตในสถานศึกษา โดยมีเว็บบอร์ดเพื่อติดต่อส่ือสารระหว่างกัน 
1.4 เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 
2.1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความ

ต่ืนตัวต่อสภาพปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในสถานศึกษา 
2.2 สร้างและพัฒนาช่องทางในการรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้มีความสะดวกหลากหลายรวมทั้งสร้าง

หลักประกันความปลอดภัยให้แก่บุคคล หน่วยงานหรือข้อมูลนั้น 
2.3 ส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
2.4 กําหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้แจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้ได้รับรางวัลตอบแทน 



2.5 ให้องค์กรหรือบุคลากรด้านส่ือสารมวลชนเป็นส่ือกลางในการแสวงหาความร่วมมือเพื่อป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอํานาจทางการศึกษา 
3.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณสถานศึกษาโดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
3.2 พัฒนาประสิทธิภาพการติดตามประเมินผลการดําเนินการตามกลยุทธ์จุดเน้น เพื่อพัฒนาคุณภาพ

ทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่3 : เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันการทุจริตสถานศึกษา 
วัตถุประสงค์ 

มุ่งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อํานาจให้เหมาะสมชัดเจนและมี 
ประสิทธิภาพ สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหนว่ยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต ส่งเสริมความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับหน่วยงานทุกภาคส่วน 
มาตรการ/แนวทางดําเนินงาน 

1. พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม พร้อมท้ังสร้างความโปร่งใสและเป็นธรรมในการ 
บริหารงานบุคคลภายใต้ระบบคุณธรรม 

1.1 ให้สถานศึกษาท่ีมีพันธกิจด้านการป้องกันการทุจริต มีโครงสร้างของหน่วยงาน อัตรากําลัง 
การบริหารงานบุคคล และงบประมาณท่ีเหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจและความรับผิดชอบ 

1.2 สนับสนุนให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อํานาจระหว่างหน่วยงานสถานศึกษาด้วยกันเอง 
1.3 ให้สถานศึกษา ควบคุม กํากับ ติดตาม ประเมินผล การใช้อํานาจในการปฏิบัติงานด้านการป้องกัน

การทุจริต 
2. สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกันการทุจริต 

2.1 วางแนวทางและส่งเสริมบทบาทความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

2.2 ประสานความร่วมมือกับองค์กรภาคเอกชนเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตในสถานศึกษา 
3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร 

3.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา 
3.2 พัฒนาปรับปรุงและเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการบริหารงานท่ีโปร่งใสและเป็นธรรม 

4. ส่งเสริมประสิทธิภาพการดําเนินงานด้านการจัดระบบการควบคุมภายในและบริหารจัดการความเส่ียง 
4.1 ส่งเสริมให้มีการจัดทํารายงานการควบคุมภายในของสถานศึกษา 
4.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกสถานศึกษามีแผนการตรวจสอบภายในท่ีเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ที่4 : พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ในการป้องกันการทุจริต 
ในสถานศึกษา 
วัตถุประสงค์ 

มุ่งพัฒนาสมรรถนะ และขีดความสามารถให้ผู้บริหาร ครูบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนในการ 
ป้องกันการทุจริตในสถานศึกษาให้สัมฤทธิ์ผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ไขสภาพปัญหาการทุจริตให้เป็นระบบอย่าง
ต่อเนื่อง สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพให้สามารถร่วมมือหรือประสานการปฏิบัติกับองค์กรทุกภาคส่วน 

มาตรการ/แนวทางดําเนินงาน 
1. พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถของผู้บริหาร ครูบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนในการ 

ป้องกันการทุจริต 
1.1 กําหนดให้ผู้บริหาร ครูบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ฝึกอบรมหลักสูตรด้านการป้องกันการ

ทุจริตในสถานศึกษา เพื่อให้มีความเช่ียวชาญ 
1.2 กําหนดให้มีหลักสูตรการศึกษา และหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพด้านการป้องกันการทุจริต

สถานศึกษา 
2. สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพด้านการป้องกันการทุจริตสถานในศึกษา 

2.1 ส่งเสริมให้สถานศึกษาร่วมกันสร้างมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ 
2.2 กําหนดให้มีหน่วยงานหลัก เพื่อรับผิดชอบในการติดตามประเมินผล รวมถึงการลงโทษครูบุคลากร

ทางการศึกษา และนักเรียน 
3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน หลักสูตรการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี 

3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าท่ีและ
แนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ต่าง ๆ 

4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสร้างองค์ความรู้เรื่องการป้องกนัการทุจริตในสถานศึกษา 
4.1 จัดให้มีกิจกรรมการสร้างองค์ความรู้ในเรื่องการป้องกันการทุจริตในสถานศึกษาแก่ผู้บริหาร ครู

บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน 
4.2 ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีการแลกเปล่ียนความรู้และข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันการทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 



ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. โรงเรียนโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม 
2. คณะผู้บริหาร ครูบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน มีจิตสํานึกในการเป็นพลเมืองดีปฏิบัติงานตามระเบียบ

วินัย และมีความซื่อสัตย์สุจริต 
3. คณะครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีความรู้เรื่องการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตใน 

สถานศึกษามากยิ่งขึ้น 
4. โรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”ปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงเป็นแนวทางปฏิบัติ 
5. โรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”มีความเข้าใจและให้ความร่วมมือในกิจกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา 
6. ส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมในสถานศึกษาได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทสรุป 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”ประจําปีงบประมาณ 2565 จัดทําขึ้นเพื่อ

ใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงานในด้านการป้องกนัการทุจริตของสถานศึกษา ปฏิบัติงานในด้านการป้องกันการทุจริตให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์เกิดผลสัมฤทธิ์ตามท่ีคาดหวังไว้ทําให้การปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าท่ีของข้าราชการเป็นไปใน
ลักษณะท่ีมีความรับผิดชอบ ทําให้ผู้ปกครอง ชุมขน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความเช่ือถือในความมี
คุณธรรม ความมีจริยธรรม การปฏิบัติหน้าท่ีโดยการคํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนและการยึดมั่น
ในหลักธรรมาภิบาล สามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของคณะผู้บริหาร ครูบุคลากรทางการศึกษา และ
นักเรียน ให้ลดน้อยลงได้อย่างมีประสิทธิภาพและบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 

ดังนั้น ในการดําเนินงานด้านการป้องกันการทุจรติสถานศึกษา ต้องบูรณาการและอาศัยความร่วมมือ 
จากทุกภาคส่วน และจะต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องให้เป็นระบบ โดยหากมีการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาค 
ส่วนอย่างจริงจังและต่อเนื่องแล้ว ก็จะส่งผลต่อการบรรลุตามผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังไว้ส่วนราชการและสถานศึกษา ปฏิบัติ
หน้าท่ีด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม คณะผู้บริหาร ครูบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนมีความรู้เรื่องการป้องกนัการ
ทุจริตในสถานศึกษามากยิ่งขึ้น มีจิตสํานึกในการเป็นพลเมืองดีปฏิบัติงานตามระเบียบวินัย และมีความซื่อสัตย์สุจริต ทุก
ภาคส่วนมีความเข้าใจและให้ความร่วมมือในกิจกรรมการป้องกันการทุจริตสในถานศึกษาปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม 
จริยธรรม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางปฏิบัติรวมถึงส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมใน
ระดับจังหวัดและระดับประเทศให้ยั่งยืนได้อีกด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การติดตามผลความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริต 
ประจําปีงบประมาณ 2565 โรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา (ตุลาคม 64 - กันยายน 65) 
ต.ค
. 

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ส.ค. ก.ย. ต.ค. 

1 จัดประชุมเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ 
และการจัดทําแผนปฏิบัติการฯ 
ประจํา ปี2565ทบทวน/วิเคราะห์
ความเส่ียงต่างๆ 

            

2 จัดทําแผนปฏิบัติการฯประจําปี
งบประมาณ2565 เสนอคณะ 
กรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน
ผู้อํานวยการโรงเรียนให้ความ 
เห็นชอบ 

            

3 สํารวจความคิดเห็นของ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

            

4 ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ             
5 เสนอสรุปผลการดําเนินงานต่อ 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาตาก 

            

6 จัดทําเอกสารรายงานสรุปผลการ
ดําเนินการรายงานสํานักงานเขต 
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาตาก 
รับทราบต่อไป 

            

 


