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แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ของโรงเรียนบานเบิกวิทยาคม 
 

บทนำ 
 

                 ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ   ท่ี 69/2557 เรื่อง  มาตรการปองกันและแกไขปญหา

การทุจริตประพฤติมิชอบไดกำหนดใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐกำหนดมาตรการ หรือแนวทางการ

ปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการและหนวยงานของรัฐ  โดยมุงเนนการสราง    

ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และสงเสรมิการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบเฝาระวัง เพ่ือสกัดก้ัน

มิใหเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได  ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี      

ไดแถลงนโยบายของรัฐบาลตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เม่ือวันท่ี 12 กันยายน 2557 ก็ไดกำหนดใหมีการ

บริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาล และการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  

เปนนโยบายสำคัญของรัฐบาล  เพ่ือใหการขับเคลื่อนนโยบายของ รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแหงชาติ    

ในการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  

ดังนั้น  เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ ฯ ใหเกิดเปนรูปธรรม  โรงเรียนบานเบิกวิทยาคม จึงแสดง

เจตจำนงในการตอตานการทุจริตดวยการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตของสถานศึกษา ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 256๕  เพ่ือใชเปนกรอบแนวทางในการดำเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตของ

โรงเรียนบานเบิกวิทยาคม ตอไป และเพ่ือใหเกิดการบูรณาการความรวมมือจากทุกภาคสวนในการตอตาน       

การทุจริตทุกรูปแบบอยางเขมแข็ง  เพ่ือใหประเทศไทยเปนประเทศท่ีมีมาตรฐานความโปรงใสเทียบเทาสากล 

ภายใตวิสัยทัศน : ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยท้ังชาติตานทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)  

ประเทศไทยในระยะ ๕ ปขางหนา จะมุงสูการเปนประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  เปนสังคมมิติ

ใหมท่ีประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ  โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง  หนวยงานของรัฐ 

ตลอดจนประชาชนในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชน  เพ่ือใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ

เกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ 
เพ่ือปองกันการทุจริต โดยใหความสำคัญกับการดำเนินการใหการบริหารราชการท่ีโปรงใส 

สามารถตรวจสอบไดทุกข้ันตอน  และคำนึงถึงการมีสวนรวมของประชาชน ประกอบดวย ๔ มิติ ดังนี้ 

มิติท่ี ๑ สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 

มิติท่ี ๒  การบริหารราชการเพ่ือปองกันการทุจริต 

มิติท่ี ๓ การสงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของภาคประชาชน 

มิติท่ี ๔  การเสริมสรางและการปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ  

 



                                                                                                           
   
               

โรงเรียนบานเบิกวิทยาคม จึงไดดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยแปลงตามแนวทางยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

ระยะท่ี ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙) และสอดคลองกับกรอบการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามการ

ทุจริตของโรงเรียนบานเบิกวิทยาคม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  ประกอบดวย ๔  มิติ  ดังนี ้
 

มิติท่ี ๑ สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 

กลยุทธ 

          ๑. การสรางจิตสำนึกและความตระหนักแกบุคลากรท้ังขาราชการ ลูกจางประจำ ครูธุรการ 

ของโรงเรียนบานเบิกวิทยาคม 

๒. การสรางจิตสำนึกและความตระหนักแกบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา 

๓. การสรางจิตสำนึกและความตระหนกัแกนักเรียน 
 

มิติท่ี ๒  การบริหารราชการเพ่ือปองกันการทุจริต 

กลยุทธ 

๑. การแสดงเจตจำนงในการตอตานการทุจริตของผูบริหารและคณะครู 

๒. การสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ 

๓. การใชดุลยพินิจและใชอำนาจหนาท่ีใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

๔. การเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลในการดาเนินกิจการ ประพฤติปฏิบัติตน 

    ใหเปนท่ีประจักษ 

๕. การจัดการในกรณีไดทราบหรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 

มิติท่ี ๓ การสงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย 

กลยุทธ 

๑. เผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางท่ีเปนการอำนวยความสะดวกแกผูมีสวนไดสวนเสียไดมี 

สวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาท่ีของหนวยงานไดทุกข้ันตอน 

๒.  การรับฟงความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องรองเรียน/รองทุกขของผูมีสวนไดสวนเสีย 

๓.  สงเสริมใหผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวมบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนบานเบิกวิทยาคม 

 
 

มิติท่ี ๔   การเสริมสรางและการปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ  

            สถานศึกษา 

กลยุทธ 

๑.  มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน  

     กำหนด 

๒. มีการสนับสนุนใหผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการ 

    ตามชองทางท่ีสามารถดำเนินการได 
 



                                                                                                           
   
               
วัตถุประสงค  
 

1. เพ่ือแสดงเจตจำนงในการตอตานการทุจริตของผูบริหารและคณะครู 

         ๒. เพ่ือใหการบริหารราชการของโรงเรียนบานเบิกวิทยาคม เปนไปตามหลักการบริหารกิจการ

บานเมืองท่ีดี 

๓. บุคลากรทุกคนในโรงเรียนมีจิตสำนึกในเรื่องของความซ่ือสัตย สุจริต โปรงใส เปนธรรม ไม
ใชตำแหนงหนาท่ีไปในทางท่ีมิชอบ  
  ๔. พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถวงดุลการใชอำนาจใหเหมาะสม  

๕. พัฒนาบุคลากรผูปฏิบัติหนาท่ีในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
                     ๖. เพ่ือเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการทำงานท่ีมีประสิทธิภาพและเขมแข็ง 

   ๗. เพ่ือสรางจิตรสํานึก คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใหเกิดข้ึนกับบุคลากรทุกคน  
   ๘. เพ่ือสรางเครือขายจากผูมีสวนไดสวนเสียใหเกิดข้ึนภายในโรงเรียนบานเบิกวิทยาคม โดย

การใหความรูความเขาใจในชองทางการรองเรียน / กลาวโทษ / รองทุกข / รองเรียน การมีทัศนคติท่ีดีตอการ
เปนผู สอดสองดูแลการเฝาระวังและการเขามามีสวนรวมในการแจงเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 

ประโยชนของการจัดทำแผน 
1.  เปนกลไกและเครื่องมือท่ีสำคัญในการปองกันการทุจริตท่ีจะเกิดข้ึนในองคกรสงผลใหการ

บริหารงานมีความโปรงใส 

2. ลดปญหาการทุจริตไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3. กอใหเกิดความเชื่อม่ัน ความพึงพอใจ และศรัทราของผูมีสวนไดสวนเสียตอการบริหารงาน

ของโรงเรียนบานเบิกวิทยาคม 

4. โรงเรียนจัดทำแผนปองกันการทุจริตและนำไปสูการปฏิบัติแลวจะสงผลถึงระดับคะแนน

การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครฐั (ITA) ดวย



                                                                                                                             
 

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม 

           แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 

             ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๕ 

               โรงเรียนบานเบิกวิทยาคม 
 

 

มิติ 

 

ภารกิจตามมิติ 

 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

งบ 

ประมาณ 

(บาท) 

ระยะเวลาการดำเนินการ หมายเหตุ 

๑. การสรางสังคมที่ไมทน   

    ตอการทุจริต 

๑ .๑  ส ร า งจิ ต ส ำนึ ก แล ะค วาม

ตระหนักแกบุคลากรทั้งขาราชการ

การเมืองฝายบริหาร ขาราชการฝาย

การเมืองฝายสภาทองถ่ิน และฝาย

ประจำขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 

๑.๑.๑ สรางจิตสำนึกและตระหนักในการปฏิบัติราชการตาม

อำนาจหนาที่ใหบังเกิดประโยชนสุขแกประชาชนในทองถ่ิน 

โดยใหความสำคัญในเร่ือง ดังตอไปนี้ 
 

- ปฏิบัติหนาที่ โดยมีความรับผิดชอบตอคุณภาพงาน 

ปริมาณงานและผลสัมฤทธิ์ของงาน (MOU) 

- ปฎิบัติหนาที่ดวยความถูกตอง เปนธรรมและถูกกฎหมาย 

- ไมใชตำแหนงหนาที่หรืออำนาจหนาที่ในการแสวงหา

ประโยชนแกตนหรือบุคคลใกลชิด 

- ปฏิบัติหนาที่ดวยความกระตือรือรน เต็มใจ รวดเร็ว 

- มีความพรอมในการปฏิบัติงานตามภาระหนาที่ 

- มีการถายทอดพฤติกรรมการทำงานที่ดีมีคุณธรรม       

 ซื่อสัตยสุจริตภายในหนวยงานใหแกกัน 

 

- 

 

ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 

 

 

 

 



                                                                                                                             

 

มิติ 

 

ภารกิจตามมิติ 

 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

งบ 

ประมาณ 

(บาท) 

ระยะเวลาการดำเนินการ หมายเหตุ 

๑.  การสรางสังคมที่ไมทน   

    ตอการทุจริต 

๑.๑ สรางจิตสำนึกและความตระหนัก

แกบุคลากรทั้งขาราชการการเมืองฝาย

บริหาร ขาราชการฝายการเมืองฝาย

สภาทองถ่ิน และฝายประจำขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 

 

 

 

 

 
 

๑.๒ สรางจิตสำนึกและความตระหนัก

แกบุคลากรในสถานศึกษา 

 
 

๑.๓ สรางจิตสำนึกและความตระหนัก

แกนักเรียน 

๑.๑.๒ สรางจิตสำนึกและตระหนักในการประพฤติตาม

ประมวลจริยธรรม 
 

   - กำหนด พัฒนา ปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและ

จรรยาบรรณทางวิชาชีพและมีการประกาศใชอยางจริงจัง 

   - ปฏิบัติหนาที่โดยยึดหลักมาตรฐานทางจริยธรรมและ

จรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
 

๑.๑.๓ สรางจิตสำนึกและความตระหนักที่จะไมกระทำ

การอัน เปนการขัดกันแห งผลประโยชนห รือการมี

ผลประโยชนทับซอน 
 

๑.๒.๑ สรางจิตสำนึกและตระหนักในการตอตานการ

ทุจริต 

        -  สรางคานิยม สังคมคุณธรรมตานการทุจริต 
 

๑.๓.๑ สรางจิตสำนึกและตระหนักในความซื่อสัตยสุจริต 

-  นำคานิยมไทย ๑๒ ประการมาใชในการเรียน 

-  นำหลักการสอนศาสนามาใชในชีวิตประจำวนั 

๑.๓.๒ สรางจิตสำนึกและความตระหนักในการตอตาน

การทุจริต 

-  นำหลักเศรษฐกิจพอเพียง ดานภูมิปญญาทองถ่ินมาใช

พัฒนา 
 

 
5,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
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มิติ 

 

ภารกิจตามมิติ 

 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
งบ 

ประมาณ 

(บาท) 

ระยะเวลาการดำเนินการ หมายเหตุ 

๒. การบริหารราชการเพ่ือปอง 

    กันการทุจริต 

๒.๑ แสดงเจตจำนงในการตอตาน

การทุจริตของผูบริหารและคณะครู 

กิจกรรม :  กำหนดใหมีนโยบาย/ประกาศ/คำสั่ง/

ระเบยีบเปนแนวทางปฏิบัติงาน 

วัตถุประสงค :  เพื่อแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการ

ตอตานการทุจริตของผูบริหาร 

  -  ผูบริหารประกาศนโยบายเก่ียวกับความโปรงใส/

ตรวจสอบได 

 

 
 
 
 

 
- 
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 ๒.๒  มาตรการสรางความโปรงใสใน

การปฏิบัติราชการ 

กิจกรรม :  กำหนดใหมนีโยบาย/ประกาศ/คำสั่ง/

ระเบียบเปนแนวทางปฏิบัติงานเพื่อสรางกระบวนการที่

มีความโปรงใสตรวจสอบไดทุกข้ันตอน 
 

๒.๒.๑ สรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคลให

เปนไปตามหลักคุณธรรมทั้งในเร่ืองการบรรจุ แตงตั้ง 

โยกยาย โอน เลื่อนตำแหนง/เงนิเดือนและการ

มอบหมายงาน 

   -  ดำเนินงานโดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ

เปนอยางด ี

  

 
 
 
 

 
- 
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มิติ 

 

ภารกิจตามมิติ 

 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

งบ 

ประมาณ 

(บาท) 

ระยะเวลาการดำเนินการ หมายเหตุ 

๓. การสงเสริมบทบาทและ

การมีสวนรวมของผูมีสวน

ไดสวนเสีย 

๓.๑ จัดใหมีการเผยแพรขอมูล

ขาวสารในชองทางที่ เปนการ

อำนวยความสะดวกแกผูมีสวน

ได ส ว น เสี ย ไ ด มี ส ว น ร ว ม

ตรวจสอบการปฎิบัติราชการ

ตามอำนาจหนาทีไ่ดทุกข้ันตอน 

๓.๑.๑  จัดใหมีศูนยขอมูลขาวสารตามกฎหมายวาดวยขอมูล

ขาวสารของทางราชการ 

  - มีการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสาร ตาม พ.ร.บ ขอมูลขาวสาร 
 

๓.๑.๒  มีการเผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับการบริหารงาน

บุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน  การจัดหาพัสดุ  การ

คำนวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานที่ อปท.ตอง

เผยแพรใหสาธารณชนทราบ 

 -  ประกาศแผนจัดหาพัสดุหรือการจัดซื้อจัดจาง 

 -  เปดเผยผลการจัดซ้ือจดัจางใหสาธารณชนทราบ 
 

๓.๑.๓ มีการประกาศ เผยแพรขอมูลเก่ียวกับการปฏิบัติราชการที่

เปนประโยชนกับการมีสวนรวมตรวจสอบของผูมีสวนไดสวนเสยี 

  -  เผยแพรขอมูลการใหบริการตาง ๆ กฎเกณฑ ระเบียบ

กฎหมาย ขอบังคับและสถานที่ใหบริการอยางชัดเจน 
 

 
 
 
 

- 
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 ๓.๒  การรับฟงความคิดเห็น  

การรับและตอบสนองเร่ือง

รองเรียน/รองทุกขของผูมีสวน

ไดสวนเสีย 

๓.๒.๑ มีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสีย

ในการดำเนินกิจการตามอำนาจหนาที่ของสถานศึกษา 

โดยเฉพาะการดำเนินกิจการทีจ่ะมีผลกระทบตอคุณภาพ

การศึกษาและการบริหารจัดการตาง ๆ ของสถานศึกษา 
   

 
- 

 
ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 

 

 

 
 
 



                                                                                                                             

 

มิติ 

 

ภารกิจตามมิติ 

 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

งบ 

ประมาณ 

(บาท) 

ระยะเวลาการดำเนินการ หมายเหตุ 

๔. การเสริมสรางและ

ปรับปรุงกลไกในการ

ตรวจสอบการปฏิบัติ

ราชการของสถานศึกษา 

๔.๑  มีการจัดวางระบบ

และรายงานการควบคุม

ภายในตามที่คณะกรรมการ

ตรวจเงินแผนดนิกำหนด 

๔.๑.๑  มีการจัดทำและรายงานการจัดทำระบบควบคุมภายในใหผู

กำกับดูแล 

  - ระบบการควบคุมภายในสามารถตรวจสอบ ยับยั้ง ปองกันการ

ทุจริตไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๔.๑.๒ มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดำเนินการใหมี

การจัดทำแผนการปรับปรุงหรือบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการ

การติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน 

 - มีระบบปองกันหรือตรวจสอบการละเวนการปฏิบัติหนาที ่

 - มีการนำผลการประเมินตรวจสอบภายในไปปรับปรุงให เกิด

ประสิทธิภาพในการปองกันการทุจริต 
 

 

- 

 

 

 

- 
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 ๔.๒  การสนับสนุนใหผูมี

สวนไดสวนเสียมีสวนรวม

ตรวจสอบการปฏิบัติ หรือ

การบ ริหารราชการตาม

ช อ ง ท า ง ที่ ส า ม า ร ถ

ดำเนินการได 

๔.๒.๑  สงเสริมใหผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวมตรวจสอบ กำกับดูแล

การบริหารงานบุคคล 

 -  แตงตั้งเปนกรรมการบริการงานบุคคล 

 -  เปดเผยขอมูลขาวสารแผนอัตรากำลังและและแผนพัฒนาบุคลากร 

๔.๒.๒ สงเสริมใหผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวมตรวจสอบ กำกับ ดูแล

การบริหารงานประมาณ การรับ-จายเงิน การหาประโยชนจาก

ทรัพยสินของทางราชการ 

 - ใหผูมีสวนไดสวนเสียรวมสังเกตการณในการบริหารงบประมาณ 

 - จัดใหมี/เผยแพรรายละเอียดขอมูลการดำเนินโครงการและการใช

งบประมาณใหผูมีสวนไดสวนเสียไดทราบลวงหนาและแกผูที่รองขอ

หรือขอดู   

 

- 

 

 

- 
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