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ส่วนที่ 1 
บทนำ 

 
 

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร  
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการบ่งชี้ความเสี่ยง                    

ของการทุจริตที ่มีอยู ่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที ่อาจเกิดขึ ้นตลอดจนบุคคลหรือ                   
หน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทำทุจริต เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่              
ในปัจจุบัน มีประสิทธิผลหรือไม่ 
 

2. หลักการและเหตุผล   
การทุจริตคืออะไร  
“ทุจริต” หมายถึง ประพฤติชั่ว คดโกง ไม่ซื่อตรง  
“การทุจริตต่อหน้าที่” หมายถึง การปฏิบัติหรือละเว้นอย่างใดในตำแหน่งหน้าที่หรือปฏิบัติหรือละเว้น 

การปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจทำให้ผู ้อื ่นเชื่อว่ามีตำแหน่งหรือหน้าที่ทั ้งที่ตนมิได้มีตำแหน่งหรือ                      
หน้าที่นั้น หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่เพื่อประโยชน์ที่มิควรได้ โดยชอบสำหรับตนเองทั้งนี้ หรือผู้อ่ืน
การทุจริตต่อหน้าที่การฉ้อราษฎร์บังหลวงหรือคอร์รัปชั่น ล้วนมีความหมายอย่างเดียวกัน  

ดังนั ้น เพื ่อขับเคลื ่อนยุทธศาสตร์ชาติฯให้เกิดเป็นรูปธรรม โรงเรียนบ้านสันกำแพงจึงได้จัดทำ 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของโรงเรียนบ้านสันกำแพง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ ้นโดยให้
ความสำคัญกับการสร้างจิตสำนึก ให้ข้าราชการและบุคลากรเป็นพลเมืองที่ดี ร่วมกันพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่  
มีสภาพสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการบริหารราชการที่โปร่งใส สามารถดำเนินการอย่างเป็น
ขั้นตอน และคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน โดยกำหนดมิติของแผนปฏิบัติการฯ เป็น 4 มิติ ดังนี้  

มิติที่ 1 การสร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต  
มิตทิี่ 2 การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต  
มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  
มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของสถานศึกษา  

 ทั้งนี้โรงเรียนบ้านสันกำแพงจะได้นำแผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตไปเป็นกรอบและแนวทาง  
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของโรงเรียนบ้านสันกำแพงผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ 
ที ่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะนำไปสู ่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส เป็นไปตามหลัก                  
ธรรมาภิบาลและบรรลุเป้าหมายของการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตต่อไป       
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3. วัตถุประสงค์การจัดทำแผน  
1) เพ่ือแสดงเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตของสถานศึกษา  
2) เพื่อสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต โดยการเสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติ      

หน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติ
ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม การขัดกันแห่งผลประโยชน์ และการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  

3)  เพ่ือให้การบริหารราชการของโรงเรียนบ้านสันกำแพงเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   
4)  เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนที่สอดคล้องและเหมาะสมกับวัฒนธรรมท้องถิน่  
5) เพื่อเสริมสร้างปรับปรุงและพัฒนากลไกในการตรวจสอบโรงเรียนบ้านสันกำแพงที่มีประสิทธิภาพ

และเข้มแข็ง     
 

4. เป้าหมาย  
1) ข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียนบ้านสันกำแพง รวมถึงผู้ปกครองและประชาชนทั่วไป                    

มีจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ให้ประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่นปราศจาก 
การก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม การขัดกันแห่งผลประโยชน์และ  
การแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  

2) เครื่องมือ/มาตรการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ              
ของข้าราชการ  

3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการของโรงเรียนบ้านสันกำแพง  

4) กลไก/มาตรการรวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของโรงเรียนบ้านสันกำแพง            
ที่มีความเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อำนาจอย่างเหมาะสม  

5) โรงเรียนบ้านสันกำแพงมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทำการทุจริตประพฤติมิชอบ 
จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 
 

5. ประโยชน์ของการจัดทำแผน  
1) ข้าราชการและบุคลากรของโรงเรียนบ้านสันกำแพงรวมถึงผู้ปกครอง นักเรียน และประชาชนทั่วไป

มีจิตสำนึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะนำมาซึ่งการสร้างค่านิยมและอุดมการณ์ในการต่อต้านการทุจริต                      
ปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาลรวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้                
ในการทำงานและชีวิตประจำวัน  

2) โรงเรียนบ้านสันกำแพงสามารถบริหารราชการ เป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่มีความโปร่งใส 
เป็นธรรมและตรวจสอบได้  
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3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมือง 
ที่มีจิตสำนึกรักท้องถิ่น อันจะนำมาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็ง ในการเฝ้าระวังการทุจริต  

4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการรวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ                
ของโรงเรียนบ้านสันกำแพงทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต
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ส่วนที่ 2 
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท) ระยะเวลาดำเนินการ 
มิติที่ 1 การสร้างสังคม 
         ที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

1.1 เสริมสร้างจิตสำนึกและ 
     ความตระหนัก 
     แก่บุคลากร 
     โรงเรียนบ้านสันกำแพง 

1.1.1 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการ 
        ตามอำนาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์สูงสุด 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
- ประกาศนโยบายสุจริตในการบริหารงานของ 
  โรงเรียนบ้านสันกำแพง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
- โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  โรงเรียนบ้านสันกำแพง 
- โครงการพัฒนาศักยภาพครูสู่ครูมืออาชีพ 

 
 
 
- 
 

80,000 
 

47,500 

 
 
 
เดอืนมิถุนายน 2565 
 
ตลอดปีงบประมาณ 2565 
ปีงบประมาณ 2565 
 

  1.1.2 สร้างจิตสำนึกและตระหนักในการประพฤติตาม 
        ประมวลจริยธรรม 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
- มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม 
  โรงเรียนบ้านสันกำแพง 

- ตลอดปีงบประมาณ 2565 
 

  1.1.3 การสร้างจิตสำนึกท่ีไม่กระทำการอันเป็นการขัดกัน 
        แห่งผลประโยชน์ทับซ้อน 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
- มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

- ตลอดปีงบประมาณ 2565 
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท) ระยะเวลาดำเนินการ 
 1.2 สร้างจิตสำนึกและ 

     ความตระหนัก 
     แก่ประชาชน 
     ทุกภาคส่วน 

1.2.1 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการต่อต้านทุจริต 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
- แผนงานบริหารวิชาการ 
  1) โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กปฐมวัย 
      - กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กปฐมวัย 
  2) โครงการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ 
      กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
      - กิจกรรมส่งเสริมและอบรมคุณธรรมจริยธรรม 
        ชั้น ป.1 - ป.6 
- แผนงานบริหารทั่วไป 
  1) โครงการส่งเสริมและพัฒนางานกิจการนักเรียน 
      - กิจกรรมส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
      - กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม 
      - กิจกรรมโรงเรียนสุจริต 

 
 
 
 

2,000 
 
 

3,000 
 
 
 

25,000 
2,000 
2,000 

 
 
 
 
มิถุนายน-กันยายน 2565 
 
 
มิถุนายน-กันยายน 2565 
 
 
 
มิถุนายน-กันยายน 2565 
มิถุนายน-กันยายน 2565 
มิถุนายน-กันยายน 2565 

  1.2.2 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษา 
        ผลประโยชน์สาธารณะ 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
- แผนงานบริหารวิชาการ 
  1) โครงการพัฒนาคุณภาพกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
      - กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 

 
 
 
 
 

5,000 

 
 
 
 
 
ตลอดปีงบประมาณ 2565 
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท) ระยะเวลาดำเนินการ 
  - แผนงานบริหารทั่วไป 

  1) โครงการส่งเสริมและพัฒนางานกิจการนักเรียน 
      - กิจกรรมเฝ้าระวังและต่อต้านยาเสพติด 
      - กิจกรรมรักษ์พงไพร 
      - กิจกรรมจิตอาสาทำดีเพ่ือสังคม 

 
 

2,000 
2,000 
2,000 

 
 
ตลอดปีงบประมาณ 2565 
ตลอดปีงบประมาณ 2565 
ตลอดปีงบประมาณ 2565 

 1.3 สร้างจิตสำนึกและ 
     ความตระหนัก 
     แก่เด็กและเยาวชน 

1.3.1 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติตน 
        ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
- แผนงานบริหารวิชาการ 
  1) โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กปฐมวัย 
      - กิจกรรมตามคู่มือคำพ่อสอนและวันสำคัญต่างๆ 
  2) โครงการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ 
      กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
      - กิจกรรมส่งเสริมและอบรมคุณธรรมจริยธรรม 
        ชั้น ป.1 - ป.6 

 
 
 
 
 

2,500 
 
 

3,000 

 
 
 
 
 
มิถุนายน-กันยายน 2565 
 
 
มิถุนายน 2565 

มิติที่ 2 การบริหารราชการ 
         เพื่อป้องกันการทุจริต 

 

2.1 ประกาศเจตจำนงสุจริต 2.1.1 แสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของ 
        โรงเรียนบ้านสันกำแพง ประจำปีงบประมาณ  
        พ.ศ.2565 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
- ประกาศเจตจำนงสุจริตและนโยบายไม่รับของขวัญ 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
ตลอดปีงบประมาณ 2565 
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท) ระยะเวลาดำเนินการ 
  (No Gift Policy) ของโรงเรียนบ้านสันกำแพง  
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

 2.2 มาตรการสร้าง 
     ความโปร่งใส 
     ในการปฏิบัติราชการ 

2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการให้เป็นไป 
        ตามหลักคุณธรรมความโปร่งใส่เรื่องการแต่งตั้งโยกย้าย 
        เลื่อนตำแหน่งเงินเดือน และการมอบหมายงาน 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
- แผนงานบริหารวิชาการ 
  1) โครงการนิเทศภายใน 
      - กิจกรรมนิเทศภายใน 
      - กิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการนิเทศภายใน 
        ปีการศึกษา 2565 
- มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
  ภายในหน่วยงาน 

 
 
 
 
 
 

- 
1,000 

 
- 

 
 
 
 
 
 
สิงหาคม-กันยายน 2565 
สิงหาคม-กันยายน 2565 
 
ตลอดปีงบประมาณ 2565 
 

  2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานการเงินงบประมาณ  
        การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของ 
        ทางราชการ โดยยึดถือปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย  
        ระเบียบ และกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
- แผนงานบริหารงบประมาณ 
  1) โครงการบริหารจัดการโรงเรียน 

 
 
 
 
 
 

2,899,329.22 

 
 
 
 
 
 
ตลอดปีงบประมาณ 2565 
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท) ระยะเวลาดำเนินการ 
   2) โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  
       2565 
   3) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา  
       ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
       (เรียนฟรี 15 ปี) 
   4) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์  

5,000 
 

3,026,275 
 
 

784,100 

สิงหาคม-กันยายน 2565 
 
ปีงบประมาณ 2565 
 
 
ปีงบประมาณ 2565 

 2.3 มาตรการการใช้ 
     ดุลยพินิจและใช้อำนาจ 
     หน้าที่ตามหลักการ 
     บริหารที่ด ี

2.3.1 มีการจัดทำข้อมูลของโรงเรียนเผยแพร่ในระบบเว็บไซต์ 
       ของโรงเรียน 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
- แผนงานบริหารงานวิชาการ 
  1) โครงการพัฒนาศักยภาพระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
      (http://www.bsk.ac.th/new) 

 
 
 
 

3,000 

 
 
 
 
ปีงบประมาณ 2565 

  2.3.2 มีการกระจายอำนาจตัดสินใจเกี่ยวกับคำสั่ง อนุญาต 
       อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทน ดำเนินการอ่ืนใด 
       ของผู้บริหารสถานศึกษา 

- ตลอดปีงบประมาณ 2565 

 2.4 การเชิดชูเกียรติใน 
     ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
     แก่บุคคลประพฤติ 
     ปฏิบัติตนให้เป็น 
     ที่ประจักษ์ 

2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่มีความซื่อสัตย์และให้เกียรติแก่ 
        หน่วยคุณธรรมจริยธรรม 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
- แผนงานบริหารวิชาการ 
  1) โครงการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ 
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท) ระยะเวลาดำเนินการ 
      กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
      - กิจกรรมส่งเสริมการเป็นพลเมืองที่ดี สืบสานวัฒนธรรม 
        ประเพณี ภูมิปัญญาไทย (การประกวดมารยาทไทย) 
- แผนงานบริหารงานบุคคล 
  1) โครงการสร้างขวัญและกำลังใจครูและบุคลากร 
      ทางการศึกษา 
- แผนงานบริหารทั่วไป 
  1) โครงการส่งเสริมและพัฒนางานกิจการนักเรียน 
      - กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม 
      - กิจกรรมโรงเรียนสุจริต 

 
5,000 

 
 

50,000 
 
 
 

2,000 
2,000 

 
มิถุนายน-กันยายน 2565 
 
 
ตลอดปีงบประมาณ 2565 
 
 
 
ตลอดปีงบประมาณ 2565 
ตลอดปีงบประมาณ 2565 

มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาท 
         และการมีส่วนร่วม 
         ของภาคประชาชน 

3.1 จัดให้มีการเผยแพร่ 
     ข้อมูลข่าวสาร 
     ในข่องทาง 

3.1.1 จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมาย 
        ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ 
 

- ตลอดปีงบประมาณ 2565 

  3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานบุคคล  
       การบริหารงบประมาณการเงิน การจัดหาพัสดุ   
       การคำนวณราคากลาง และรายงานผลการปฏิบัติ 
       หน้าที่ให้หน่วยงานต้นสงักัด 

- ตลอดปีงบประมาณ 2565 

  3.1.3 มีการประกาศเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ 
       ที่เป็นประโยชน์กับการมีส่วนร่วมตรวจสอบของ 
       ประชาชน 
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท) ระยะเวลาดำเนินการ 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
- แผนงานบริหารงานวิชาการ 
  1) โครงการพัฒนาศักยภาพระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
      (http://www.bsk.ac.th/new) 

 
 

3,000 

 
 
ตลอดปีงบประมาณ 2565 

มิติที่ 4 การเสริมสร้างและ 
         ปรับปรุงกลไก 
         ในการตรวจสอบ 
         การปฏิบัติราชการ 
         ของสถานศึกษา 

4.1 การเสริมสร้างจัดทำ 
     แผนป้องกันและ 
     ปราบปรามการทุจริต 
     ของโรงเรียน 
     บ้านสันกำแพง 

4.1.1 ประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน  
        การประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 
        ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA Online) 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
- การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลและจัดทำเอกสารรายงานผล 
  การดำเนินงาน 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
ตลอดปีงบประมาณ 2565 

 4.2 มีการจัดวางระบบและ 
     รายงานการควบคุม 
     ภายใน 

4.1.2 มีการจัดทำและรายงานการจัดทำระบบภายใน 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
- การจัดทำแผนการตรวจสอบภายใน รับการประเมินภายใน 
  จากหน่วยงานต้นสังกัด และรายงานผลการประเมิน 
  ต่อหน่วยงานต้นสังกัด 

 
 

- 

 
 
ตลอดปีงบประมาณ 2565 
 

 


