
 
 

 

แผนปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล                                                            
เพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสถานศึกษา 

ประจำปีงบประมาน 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ 
อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุร ี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 



แผนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล                                                            
เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตของโรงเรียนบ้านปั้นหม้อ 

(ปีงบประมาณ2565) 
 

หลักการและเหตุผล  
  การทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นปัญหาที่มีมานานและยิ่งมีกระบวนการที่มีความซับซ้อนมากขึ้น  ถือ
เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งในองค์การภาครัฐและเอกชนซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรส่งผลให้เกิดวิกฤตศรัทธาต่อขึ้น  
สังคมไทยปัจจุบันมีการตรวจสอบและเผยแพร่ให้สาธารณชนได้รับทราบ ทาให้ประชาชนให้ความสนใจการทางานของ
ภาครัฐมากยิ่งข้ึน  
  การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เป็นวาระแห่งชาติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 
ธันวาคม 2549 โดยใช้ชื่อว่า“วาระแห่งชาติด้านจริยธรรม ธรรรมาภิบาล การป้องกันการทุจริตประพฤติ มิชอบใน
ภาครัฐ” ต่อมาคณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2551 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐนำแนวทางและมาตรการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2551-2555 ไปใช้เป็นกรอบทิศทางการประสาน
ความร่วมมือในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติโดยกำหนด
เพ่ิมเติมไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจาปีของส่วนราชการซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการ
ปฏิบัติราชการและการบูรณาการป้องกันและปราบปรามแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นตอบสนองนโยบายของรัฐบาล  
  ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2557-2559 นโยบายการ บริหาร
จัดการที่ดี มุ่งเน้นเสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรรม จริยธรรม ให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ พัฒนาความ
โปร่งใสในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการ  และเจ้าหน้าที่
ของรัฐ นาไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม และเป็นเครื่องมือชี้นาการพัฒนาหน่วยงานจาก ทุกภาคส่วน ให้เกิด
การบูรณาการความร่วมมือกันอย่างจริงจังในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยมีวัตถุประสงค์หลัก 4 ประการ 
คือ  
 1) สังคมไทยมีวินัย คุณธรรมและจริยธรรม  
 2) เครือขา่ยจากทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
 3) ระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม กระจาย และถ่วงดุลอานาจอย่างมีประสิทธิภาพ  
 4) สังคมรู้เท่าทัน ร่วมคิดป้องกันการทุจริต โดยจะมีการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ 4 ประการ  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 :พัฒนาผู้เรียน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 :พัฒนาผู้เรียน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และมี

ทักษะสู่ศตวรรษที่ 21 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 :เสริมสร้างผู้เรียน ผู้บริหาร ครูและบคุลากรทางการศึกษา ให้มีคุณลักษณะตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 



ยุทธศาสตร์ที่ 4 :ส่งเสริมให้สถานศึกษา เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการศึกษาการดาเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในส่วนราชการ สานักงานคณะกรรมการการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สานักงาน ป.ป.ช.) และสานักงาน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐ (สานักงาน ป.ป.ท.) กำหนดให้ส่วนราชการ จัดทา แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
ประจาปีงบประมาณพ.ศ. 2562-2566 โดยมีแนวทางใน การดำเนินงานคือหากส่วนราชการได้จัดทาแผนปฏิบัติราชการ 
4 ปีและมีการกำหนดแผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ตัวชี้วัด ไว้แล้ว และเห็นว่าสามารถตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติฯ ได้ก็
ให้นำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ ตัวชี้วัด ดังกล่าว มาบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563– 2566 หากไม่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติฯ ก็กำหนดขึ้นมาใหม่และนำไปบรรจุไว้ใน
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ด้วย โดยกำหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ตัวชี้วัด ให้เป็นไปตาม พันธกิจ และสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ของโรงเรียน ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีโรงเรียนบ้านนาวัวโพนงาม จึงได้
จัดทาแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2563 – 2566) ขึ้นเพ่ือเป็นกรอบในการดำเนินการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของสถานศึกษาและให้ส่วนราชการ/หน่วยงาน ใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน
และ ปราบปรามการทุจริตประจำปีต่อไป 
 
วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีจิตสานึกในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต  มีคุณธรรม 
จริยธรรมในการดำเนินชีวิตและปฏิบัติงาน  
 2. เพ่ือป้องกันและเฝ้าระวังมิให้เกิดการทุจริตการปฏิบัติและ/หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในการ
ปฏิบัติราชการขึ้นภายในหน่วยงานโดยประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเครือข่ายภาคประชาชนในการ ติดตาม
ตรวจสอบแจ้งข้อมูลเบาะแสการประพฤติมิชอบ  
 3. เพ่ือส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านปั้นหม้อ มีระบบการทางานและ การ
ตรวจสอบที่เขม้แข็งในการป้องกันการทุจริต  
 4. เสริมสร้างศักยภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สาม ารถปฏิบัติงานได้อย่างมี  
ประสิทธิภาพตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ  
 
ข้อมูลประกอบการจัดทาแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
 โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ ได้จัดทาแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สานักงาน ป.ป.ช. กำหนดเป็นข้อมูลประกอบการจัดทาแผน  



การติดตามผลความก้าวหน้าตามแผนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล                                                            
เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของโรงเรียนบ้านปั้นหม้อ ประจำปีงบประมาณ 2565 

 
 แนวทางการตรวจติดตามผลความก้าวหน้าการปฏิบัติงานตามแผนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาลเพ่ือป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตภาครัฐประจาปีงบประมาณ 2565 ดำเนินการดังนี้  
 ติดตามผลความก้าวหน้างาน/โครงการ และงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2565 โดยกำหนดกิจกรรม และ
แผนผัง (Gantt Chart)การติดตามผลความก้าวหน้าในห้วงระยะเวลาการในการดโครงการตามแผนปฏิบัติการฯ ดังนี้ 
 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลา (เดือน) 

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

แผนปฏิบัติการฯ ประจำปี 2565 ทบทวน/
วิเคราะห์ ความเสี่ยงต่างๆ 

            

2 จัดทำแผนปฏิบัติการฯประจำปี 2565 
เสนอคณะกรรมการ สถานศึกษา 
ผู้อำนวยการโรงเรียนให้ความเห็นชอบและ
จัดส่ง แผนปฏิบัติการฯให้ผู้อำนวยการ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่ 

            

3 สำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย             
4 ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ             
5 เสนอสรุปผลการดำเนินงานต่อ 

ผู้อำนวยการสานักงานเขตพ้ืนที่ เพ่ือขอ
ความเห็นชอบ 

            

6 จัดทำเอกสารรายงานสรุปผลการ 
ดำเนินการรายงานสานักงานเขต พ้ืนที่
รับทราบต่อไป 

            

 
 

 



ความนำ 

หลักการและเหตุผล 

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กำหนดประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำ 

รับรองการปฏิบัติราชการของโรงเรียนบ้านปั้นหม้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตัวชี้วัดที่ 7 ระดับความสำเร็จของ

การดำเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยพิจารณาจากผลสำเร็จของการดำเนินการตาม

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา และการจัดการข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่

โดยมิชอบของครู บุคลากรทางการศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และข้อกล่าวหาครู บุคลากรทางการศึกษา ที่

ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความรับผิดชอบต่อประชาชน ไม่มีคุณธรรม ไม่มีจริยธรรม ไม่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม

เป็นที่ตั้ง และไม่มีธรรมาภิบาล ตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 การตรวจสอบและนำเรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง การแจ้งตักเตือน 

ดำเนินคดี หรืออ่ืนๆ ตามระเบียบ ข้อกฎหมายที่กำหนดไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนบ้านปั้นหม้อ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 

2562 นั้น โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ ได้ทำการ ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตสถานศึกษา และผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยกำหนดให้สถานศึกษาต้องจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน

หน่วยงานของตน เพ่ือสนับสนุนและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 4 

ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาผู้เรียน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

และมีทักษะสู่ศตวรรษที่ 21 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างผู้เรียน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณลักษณะตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมให้สถานศึกษา เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการศึกษา 

 



วิสัยทัศน์ 

คุณธรรมนำความรู้ มุ่งสู่โรงเรียนคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เคียงข้างการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน เน้นกระบวนการพัฒนา นำพาสู่ศตวรรษที ่21 

พันธกิจ 

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  

2. จัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และมีทักษะสู่ศตวรรษที่ 21 

3. เสริมสร้างคุณลักษณะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการศึกษา 

 

วัตถุประสงค์ 

1. ผู้เรียน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
2. ผู้เรียน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมีทักษะสู่ศตวรรษที่ 

21  
3. ผู้เรียน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีคุณลักษณะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
4. สถานศึกษาบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

 

ยุทธศาสตร์และมาตรการ/แนวทางดำเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาผู้เรียน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ 

วัตถุประสงค์ 

มุ่งพัฒนาผู้เรียน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

โดยมีทัศนคติวิสัยทัศน์ ในการร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบสถานศึกษา รวมทั้ง

การรณรงค์เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ทุกภาคส่วนมีวินัย เคารพกฎหมาย กฎและระเบียบ ที่จะเป็นกลไกในการแก้ไข

ปัญหาการพัฒนา ตลอดจนเป็นการวางรากฐานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน 

1. ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1.1 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ให้ปฏิบัติงานและดำเนินชีวิตตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 



1.2 ประยุกต์การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดมรรคผลในทางปฏิบัติ 

1.3 จัดให้มีหลักสูตรการเรียนรู้หรือการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่ครู 

บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 

2. ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ได้เรียนรู้และปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยหลักคุณธรรม

จริยธรรม 

2.1 ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งมีการฝึกอบรมเพ่ือให้

ปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรมจริยธรรม 

2.2 ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ได้ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางคุณธรรมและ

จริยธรรม 

2.3 ควบคุม กำกับ ดูแลการปฏิบัติงาน การประพฤติปฏิบัติตนของครู บุคลากรทางการศึกษานักเรียน ให้

เป็นไปตามหลักและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 

3. กำหนดให้มีหลักสูตรทางการศึกษาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

สถานศึกษา 

 

3.1 จัดให้มีหลักสูตรทางการศึกษา/หลักสูตรการฝึกอบรม ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

สถานศึกษา 

3.2 กำหนดให้หลักสูตรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา เป็นหลักสูตรบังคับที่ใช้

ฝึกอบรมครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ทุกระดับ 

3.3 ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการ ตลอดจนข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตสถานศึกษา 

4. ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต 

4.1 ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ

ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 

4.2 รณรงค์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สังคมมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติ

ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 

4.3 ส่งเสริม เชิดชู หน่วยงานหรือบุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

สถานศึกษา 

4.4 ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างค่านิยมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

สถานศึกษา 



 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาผู้เรียน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และมี

ทักษะสู่ศตวรรษที่ 21 

วัตถุประสงค์มุ่งประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับทุกภาคส่วนในการป้องกันแ ละ

ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา

ในการติดตาม ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติ มิชอบในสถานศึกษา เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน

คณะกรรมการสถานศึกษาให้เป็นกลไกในการตรวจสอบ ถ่วงดุล รวมถึงการสร้างหลักประกันความปลอดภัยในการแจ้ง

ข้อมูลหรือเบาะแสในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายใต้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และมีทักษะสู่

ศตวรรษท่ี 21 

 

มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน 

1. บูรณาการหน่วยงานสถานศึกษากับองค์กรทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความตระหนักและปลูกจิตสำนึกการเป็น

พลเมืองดี 

1.1 ประสานความร่วมมือทางด้านข้อมูลและการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับองค์กรทุก

ภาคส่วน 

1.2 ส่งเสริม สนับสนุน องค์กรและบุคลากรทางด้านสื่อสารมวลชนให้มีความเข้มแข็งและเป็นอิสระในการ

ทำหน้าที่ตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนรับทราบ 

1.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบอินเทอร์เน็ต เพ่ือทำการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา โดยมีเว็บบอร์ดเพ่ือติดต่อสื่อสารระหว่างกัน 

1.4 เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา 

2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 

2.1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษามีความตื่นตัวต่อ

สภาพปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในสถานศึกษา 

2.2 สร้างและพัฒนาช่องทางในการรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้มีความสะดวกหลากหลายรวมทั้งสร้าง

หลักประกันความปลอดภัยให้แก่บุคคล หน่วยงานหรือข้อมูลนั้น 

2.3 ส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 

2.4 กำหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้แจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้ได้รับรางวัลตอบแทน 

2.5 ให้องค์กรหรือบุคลากรด้านสื่อสารมวลชนเป็นสื่อกลางในการแสวงหาความร่วมมือเพ่ือป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 



3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอำนาจทางการศึกษา 

3.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาโดยเน้นการ

มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

3.2 พัฒนาประสิทธิภาพการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามกลยุทธ์จุดเน้น เพ่ือพัฒนาคุณภาพทาง

การศึกษา 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ผู้เรียน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีคุณลักษณะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

วัตถุประสงค์  

มุ่งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสมชัดเจนและมี

ประสิทธิภาพ สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกัน 

และปราบปรามการทุจริต ส่งเสริมความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับหน่วยงานทุกภาคส่วนโดย

ยึดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน 

1. ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1.1 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ให้ปฏิบัติงานและดำเนินชีวิตตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1.2 ประยุกต์การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดมรรคผลในทางปฏิบัติ 

1.3 จัดให้มีหลักสูตรการเรียนรู้หรือการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่ครู 

บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 

2 . สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต 

2.1 วางแนวทางและส่งเสริมบทบาทความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนในการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

2.2 ประสานความร่วมมือกับองค์กรภาคเอกชนเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน

สถานศึกษา 

3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร 

3.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา 

3.2 พัฒนาปรับปรุงและเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการบริหารงานที่โปร่งใสและเป็นธรรม 

4. ส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการจัดระบบการควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง 



4.1 ส่งเสริมให้มีการจัดทำรายงานการควบคุมภายในของสถานศึกษา 

4.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกสถานศึกษามีแผนการตรวจสอบภายในที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : สถานศึกษาบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

วัตถุประสงค์ 

มุ่งพัฒนาสมรรถนะ และขีดความสามารถให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาให้สัมฤทธิผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพ่ือแก้ไข

สภาพปัญหาการทุจริตให้เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง  

มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน 

1. พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถของครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต 

1.1 กำหนดให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ฝึกอบรมหลักสูตรด้านการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริต ในสถานศึกษา เพ่ือให้มีความเชี่ยวชาญ 

1.2 กำหนดให้มีหลักสูตรการศึกษา และหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพด้านการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตสถานศึกษา 

2. สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

21 ส่งเสริมให้สถานศึกษาร่วมกันสร้างมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ 

2.2 กำหนดให้มีหน่วยงานหลัก เพ่ือรับผิดชอบในการติดตามประเมินผล รวมถึงการลงโทษครู บุคลากร

ทางการศึกษา นักเรียน 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสร้างองค์ความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา 

3.1 จัดให้มีกิจกรรมการสร้างองค์ความรู้ในเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาแก่ ครู 

บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 

3.2 ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีการแลกเปลี่ยนความรู้ และข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. โรงเรียนบ้านปั้นหม้อปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม 

2. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีจิตสำนึกในการเป็นพลเมืองดี ปฏิบัติงานตามระเบียบวินัย และมีความ

ซื่อสัตย์สุจริต 



3. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษามาก

ยิ่งขึ้น 

4. โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ ปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทาง

ปฏิบัติ 

 

5. โรงเรียนบ้านปั้นหม้อมีความเข้าใจและให้ความร่วมมือในกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ในสถานศึกษา 

6. ส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมในสถานศึกษาได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป 

 

บทสรุป 

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนบ้านปั้นหม้อประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

จัดทำขึน้เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสถานศึกษา 

ปฏิบัติงานในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่คาดหวังไว้ทำให้

การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่มีความรับผิดชอบ ทำให้ผู้ปกครอง ชุมชน 

คณะกรรมการสถานศึกษา มีความเชื่อถือในความมีคุณธรรม ความมีจริยธรรม การปฏิบัติหน้าที่โดยการคำนึงถึง

ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล สามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบของคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ให้ลดน้อยลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบังเกิดผลอย่าง

เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 

ดังนั้น ในการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ต้องบูรณาการและอาศัยความ

ร่วมมือจากทุกภาคส่วน และจะต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องให้เป็นระบบ โดยหากมีการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาค

ส่วนอย่างจริงจังและต่อเนื่องแล้ว ก็จะส่งผลต่อการบรรลุตามผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังไว้ ส่วนราชการและสถานศึกษา 

ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีความรู้เรื่องการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษามากยิ่งขึ้น มีจิตสำนึกในการเป็นพลเมืองดี ปฏิบัติงานตามระเบียบวินัย และมีความ

ซื่อสัตย์สุจริต ทุกภาคส่วนมีความเข้าใจและให้ความร่วมมือในกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

สถานศึกษา ปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางปฏิบัติ รวมถึง

ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับจังหวัดและระดับประเทศให้ยั่งยืนได้อีกด้วย 


