
 
 
 
 

 
 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 
 

โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา 
อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี 

 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 

 



 

แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ  โรงเรียนพิบูลยร์ักษ์พิทยา 

  (ปีงบประมาณ 2564) 

ท่ีมา  

หลักการและเหตุผล  

การทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นปัญหาท่ีมีมานาน  และยิ่งมีกระบวนการท่ีมีความซับซ้อนมากขึ้น 

ถือเป็นปัญหาท่ีเกิดขึ้นทั้งในองค์การภาครัฐและเอกชน ซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงขึ้น ส่งผลให้เกิดวิกฤตศรัทธาต่อ

สังคมไทย ปัจจุบันมีการตรวจสอบและเผยแพร่ให้สาธารณชนได้รับทราบ ทำให้ประชาชนให้ความสนใจการทำงานของ

ภาครัฐมากยิ่งขึ้น  

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เป็นวาระแห่งชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ  

วันท่ี 19 ธันวาคม 2549 โดยใช้ช่ือว่า “วาระแห่งชาติด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาล การป้องกันการทุจริตประพฤติ     

มิชอบในภาครัฐ” ต่อมาคณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันท่ี 6 พฤษภาคม 2551 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐนำแนวทาง 

และมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551-2555  ไปใช้เป็นกรอบ  

ทิศทางการประสานความร่วมมือในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่  

การปฏิบัติ โดยกำหนดเพิ่มเติมไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของส่วนราชการ  

ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติราชการและการบูรณาการป้องกันและปราบปรามแก้ไขปัญหาการทุจริต

คอร์รัปช่ัน ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล  

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2557-2559  นโยบายการบริหาร

จัดการท่ีดี มุ่งเน้นเสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐ  และพัฒนาความ

โปร่งใสในการปฏิบัติงาน พร้อมท้ังป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ี

ของรัฐ นำไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม และเป็นเครื่องมือช้ีนำการพัฒนาหน่วยงานจาก     ทุกภาคส่วน ให้

เกิดการบูรณาการความร่วมมือกันอย่างจริงจังในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยมีวัตถุประสงค์หลัก  

4 ประการ คือ  

1) สังคมไทยมีวินัย คุณธรรมและจริยธรรม  

2) เครือข่ายจากทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

3) ระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม กระจาย และถ่วงดุลอำนาจอย่างมีประสิทธิภาพ  

4) สังคมรู้เท่าทัน ร่วมคิดป้องกันการทุจริต โดยจะมีการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ 4 ประการ  

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : ปลูกจิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรม และจริยธรรม และสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน  

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : รวมพลังแผ่นดินป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : เสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่หน่วยงานต่อต้านการทุจริต  

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : สร้างบุคลากรมืออาชีพป้องกันและปราบปรามการทุจริต  



การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน  และปราบปรามการทุจริตในส่วนราชการ  

สำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) และสำนักงาน  

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) กำหนดให้ส่วนราชการ จัดทำ  

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีแนวทางในการ

ดำเนินงาน คือ หากส่วนราชการได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และมีการกำหนดแผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม/

ตัวชี้วัด ไว้แล้ว และเห็นว่าสามารถตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติฯ ได้ก็ให้นำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ตัวชี้วัด ดังกล่าว 

มาบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2564 หากไม่ตอบสนอง

ต่อยุทธศาสตร์ชาติฯ ก็กำหนดขึ้นมาใหม่และนำไปบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการ  ด้วย  โดยกำหนดแผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม/ตัวชี้วัด ให้เป็นไปตามพันธกิจ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของโรงเรียน ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไป

ตามมติคณะรัฐมนตรี  โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา จึงได้จัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ขึ้น เพื่อเป็นกรอบ

ในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสถานศึกษา และให้ส่วนราชการ/หน่วยงาน ใช้เป็นแนวทางใน

การจัดทำแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีต่อไป  
 

วัตถุประสงค์  

1. เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตสำนึกในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม

จริยธรรมในการดำเนินชีวิต และปฏิบัติงาน  

2. เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังมิให้เกิดการทุจริต การปฏิบัติและ/หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบในการ

ปฏิบัติราชการขึ้นภายในหน่วยงานโดยประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเครือข่ายภาคประชาชนในการติดตาม

ตรวจสอบแจ้งข้อมูลเบาะแสการประพฤติมิชอบ  

3. เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา มีระบบการทำงานและ

การตรวจสอบท่ีเข้มแข็งในการป้องกันการทุจริต  

4. เสริมสร้างศักยภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ  

 

ข้อมูลประกอบการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา ได้จัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่า

ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท่ีสำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแผน 

 

 



การติดตามผลความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจรติภาครัฐ 

ประจำปีงบประมาณ 2564   โรงเรียนพิบลูย์รักษ์พิทยา 
แนวทางการตรวจติดตามผลความก้าวหน้าการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2564 ดำเนินการดังนี้  

ติดตามผลความก้าวหน้างาน/โครงการ และงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564 โดยกำหนดกิจกรรมและ

แผนผัง (Gantt Chart)  การติดตามผลความก้าวหน้าในห้วงระยะเวลาการในการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการฯ 

ดังนี ้

ท่ี กิจกรรม 
ระยะเวลา (เดือน) 

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

1 จัดประชุมเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ 
และการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ 
ประจำ ปี 2564 ทบทวน/วิเคราะห์
ความเส่ียงต่างๆ  

            

2 จัดทำแผนปฏิบัติการฯ 
ประจำป2ี564  เสนอคณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียน
ให้ความเห็นชอบ และจัดส่ง
แผนปฏิบัติการฯให้ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นท่ีมัธยมศึกษา
อุดรธานี 

            

3 สำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย  

            

4 ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ  
 

            

5 เสนอสรุปผลการดำเนินงานต่อ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ี
มัธยมศึกษาอุดรธานี เพื่อขอความ
เห็นชอบ  

            

6 จัดทำเอกสารรายงานสรุปผลการ
ดำเนินการรายงานสำนักงานเขต
พื้นท่ีมัธยมศึกษาอุดรธานี รับทราบ
ต่อไป  

            

 



 

ความนำ 

หลักการและเหตุผล 

   สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กำหนดประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง

การปฏิบัติราชการของโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตัวชี้วัดท่ี 7 ระดับความสำเร็จของ

การดำเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  โดยพิจารณาจากผลสำเร็จของการดำเนินการตาม

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  และการจัดการข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต  การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ี

โดยมิชอบของครู บุคลากรทางการศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และข้อกล่าวหาครู บุคลากรทางการศึกษา ท่ี

ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความรับผิดชอบต่อประชาชน  ไม่มีคุณธรรม  ไม่มีจริยธรรม  ไม่คำนึงถึงประโยชน์

ส่วนรวมเป็นท่ีต้ัง และไม่มีธรรมาภิบาล ตามท่ีมีกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการท่ีเกี่ยวข้องได้กำหนดไว้

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  การตรวจสอบและนำเรื ่องร้องเรียนเข้าสู ่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง การแจ้ง

ตักเตือน ดำเนินคดี หรืออื่นๆ ตามระเบียบ ข้อกฎหมายท่ีกำหนดไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

  ในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 นั ้น  โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา ได้ทำการ ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากแผนปฏิบัติการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  และผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

สถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  โดยกำหนดให้สถานศึกษาต้องจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานของตน เพื่อสนับสนุนและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปราบปรามการทุจริต

สถานศึกษา 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  

   ยุทธศาสตร์ท่ี  1  เสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยม ให้สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

   ยุทธศาสตร์ท่ี  2  บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

   ยุทธศาสตร์ท่ี  3  เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

   ยุทธศาสตร์ท่ี  4  พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและปราบปรามการ 

                                  ทุจริตสถานศึกษา     

วิสัยทัศน์  

  โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล มุ่งมั่นให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีความรู้ รับผิดชอบต่อ
สังคม ดำรงชีวิตบนพื้นฐานความเป็นไทย ใส่ใจส่ิงแวดล้อม 

 



พันธกิจ 

1. ส่งเสริมและปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมหลัก 12 
ประการ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้เต็มศักยภาพตามมาตรฐานสากล และใช้ส่ือเทคโนโลยี อย่างสร้างสรรค์ 
3. พัฒนาให้ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดี มีทักษะการดำรงชีวิตปลอดภัยจากส่ิงเสพติดและอบายมุข 
4. ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เต็มตามศักยภาพสู่มาตรฐานสากล 
5. ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ  
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการของโรงเรียนให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพตามาตรฐานสากล 
7. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้เป็นหลักสูตรมาตรฐานสากล 
8. ส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งภายในและภายนอก  
9. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ สภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้ทางวิชาการเพื่อเป็นสังคม

แห่งการเรียนรู้   
10. ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน 
 

วัตถุประสงค์ 

1. ผู้เรียนเป็นคนดีของสังคม ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
2. ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษา 
3. ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข  
4. ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถพิเศษตรงตามศักยภาพของตนเอง 
5. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
6. มีระบบการบริหารจัดการท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
7. มีหลักสูตรสถานศึกษาตามมาตรฐานสากล 
8. มีการใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งภายในและภายนอก 
9. มีบรรยากาศท่ีดี สะอาด สวยงาม ปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนรู้ 
10. มีการอนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์และมาตรการ/แนวทางดำเนินงาน  

ยุทธศาสตร์ที่ 1  :  เสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยม ให้สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  

วัตถุประสงค์ 

  มุ่งส่งเสริมเสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้แก่สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  โดยมีทัศนคติ 

วิสัยทัศน์ ในการร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบสถานศึกษา  รวมทั้งการรณรงค์ 

เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ทุกภาคส่วนมีวินัย เคารพกฎหมาย กฎและระเบียบ ท่ีจะเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหา การ

พัฒนา  ตลอดจนเป็นการวางรากฐานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 

 



มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน 

  1.  ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

  1.1  เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ให้ปฏิบัติงานและดำเนิน 

                           ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  1.2  ประยุกต์การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดมรรคผลในทางปฏิบัติ 

  1.3  จัดให้มีหลักสูตรการเรียนรู้หรือการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

                            แก่ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 

  2. ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ได้เรียนรู้และปฏิบัติงานตามหน้าท่ีด้วยหลักธรรมาภิบาล  

2.1  ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีความรู้  ความเข้าใจ  รวมทั้งมีการฝึกอบรม 

                           เพื่อให้ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 

  2.2  ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ได้ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทาง 

                           คุณธรรมและจริยธรรม  

                     2.3  ควบคุม กำกับ ดูแลการปฏิบัติงาน  การประพฤติปฏิบัติตนของครู บุคลากรทางการศึกษา  

                           นักเรียน ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 

  3. กำหนดให้มีหลักสูตรทางการศึกษาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

               สถานศึกษา 

  3.1  จัดให้มีหลักสูตรทางการศึกษา/หลักสูตรการฝึกอบรม ด้านการป้องกันและปราบปรามการ 

                           ทุจริตสถานศึกษา 

  3.2  กำหนดให้หลักสูตรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  เป็นหลักสูตร 

                           บังคับท่ีใช้ฝึกอบรมครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ทุกระดับ 

  3.3  ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการ  ตลอดจนข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันและปราบปราม 

                           การทุจริตสถานศึกษา  

 4. ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต 

  4.1  ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ปฏิบัติหน้าท่ีราชการด้วย 

                           ความซื่อสัตย์  สุจริต  เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 

                     4.2 รณรงค์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สังคมมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการ 

                          ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 

  4.3 ส่งเสริม เชิดชู หน่วยงานหรือบุคคลท่ีมีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการ 

                          ทุจริตสถานศึกษา 

  4.4 ส่งเสริม  สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างค่านิยมในการป้องกันและปราบปรามการ 

                          ทุจริตสถานศึกษา 

 



ยุทธศาสตร์ท่ี 2  :  บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

วัตถุประสงค์ 

          มุ่งประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตสถานศึกษา ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาในการ

ติดตาม ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติ มิชอบในสถานศึกษา   เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน 

คณะกรรมการสถานศึกษาให้เป็นกลไกในการตรวจสอบ  ถ่วงดุล  รวมถึงการสร้างหลักประกันความปลอดภัยในการ

แจ้งข้อมูลหรือเบาะแสในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน 

1. บูรณาการหน่วยงานสถานศึกษากับองค์กรทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความตระหนักและปลูกจิตสำนึกการ 

เป็นพลเมืองดี 

1.1 ประสานความร่วมมือทางด้านข้อมูลและการปฏิบัติงานระหว่างหนว่ยงานสถานศึกษากับ 

องค์กรทุกภาคส่วน 

                     1.2  ส่งเสริม สนับสนุน องค์กรและบุคลากรทางด้านส่ือสารมวลชนให้มีความเข้มแข็งและเป็น 

                            อิสระในการทำหน้าท่ีตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนรับทราบ 

                     1.3  ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อทำการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

                           ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา โดยมีเว็บบอร์ดเพื่อติดต่อส่ือสาร 

                           ระหว่างกัน 

                     1.4  เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา 

  2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ  

  2.1  เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษามีความ 

                           ต่ืนตัวต่อสภาพปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในสถานศึกษา  

                     2.2  สร้างและพัฒนาช่องทางในการรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้มีความสะดวกหลากหลาย 

                           รวมทั้งสร้างหลักประกันความปลอดภัยให้แก่บุคคล หน่วยงานหรือข้อมูลนั้น 

  2.3  ส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 

  2.4  กำหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้แจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้ได้รับรางวัลตอบแทน 

  2.5  ให้องค์กรหรือบุคลากรด้านส่ือสารมวลชนเป็นส่ือกลางในการแสวงหาความร่วมมือเพื่อ 

                            ป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

           3.  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอำนาจทางการศึกษา 

                     3.1  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา  



                            โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

                     3.2  พัฒนาประสิทธิภาพการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามกลยุทธ์จุดเน้น เพื่อพัฒนา 

                           คุณภาพทางการศึกษา   

ยุทธศาสตร์ที่ 3  :  เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  

วัตถุประสงค์ 

           มุ่งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ  ควบคุม  และถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสมชัดเจน

และมีประสิทธิภาพ สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริต  ส่งเสริมความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับหน่วยงานทุกภาคส่วน  

มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน 

  1. พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม พร้อมท้ังสร้างความโปร่งใสและเป็นธรรมในการ 

               บริหารงานบุคคลภายใต้ระบบคุณธรรม 

                     1.1  ให้สถานศึกษาท่ีมีพันธกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีโครงสร้างของ 

                           หน่วยงาน  อัตรากำลัง  การบริหารงานบุคคล และงบประมาณท่ีเหมาะสม สอดคล้องกับ 

                           ภารกิจและความรับผิดชอบ 

1.2 สนับสนุนให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจระหว่างหน่วยงานสถานศึกษา ด้วยกันเอง 

  1.3  ให้สถานศึกษา ควบคุม กำกับ ติดตาม ประเมินผล การใช้อำนาจในการปฏิบัติงานด้าน 

                           การป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

  2 . สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกันและ 

                ปราบปรามการทุจริต 

  2.1 วางแนวทางและส่งเสริมบทบาทความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชน  

                          ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

  2.2  ประสานความร่วมมือกับองค์กรภาคเอกชนเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

                            ในสถานศึกษา 

           3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร 

                     3.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา 

                     3.2 พัฒนาปรับปรุงและเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการบริหารงานท่ีโปร่งใสและเป็นธรรม 

           4. ส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการจัดระบบการควบคุมภายในและบริหารจัดการความเส่ียง 

                      4.1 ส่งเสริมให้มีการจัดทำรายงานการควบคุมภายในของสถานศึกษา 

                      4.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกสถานศึกษามีแผนการตรวจสอบภายในท่ีเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 



ยุทธศาสตร์ที่ 4  :  พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

                         สถานศึกษา  

วัตถุประสงค์ 

            มุ่งพัฒนาสมรรถนะ  และขีดความสามารถให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน  ในการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาให้สัมฤทธิ์ผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ไขสภาพปัญหาการทุจริตให้เป็น

ระบบอย่างต่อเนื่อง  สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพให้สามารถร่วมมือหรือประสานการปฏิบัติกับองค์กรทุกภาคส่วน  

มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน 

1. พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถของครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและ 

ปราบปรามการทุจริต 

1.1 กำหนดให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ฝึกอบรมหลักสูตรด้านการป้องกันและ 

ปราบปรามการทุจริต ในสถานศึกษา  เพื่อให้มีความเช่ียวชาญ 

  1.2  กำหนดให้มีหลักสูตรการศึกษา และหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพด้านการป้องกันและ 

                           ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา   

  2. สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

  2.1  ส่งเสริมให้สถานศึกษาร่วมกันสร้างมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ 

  2.2 กำหนดให้มีหน่วยงานหลัก เพื่อรับผิดชอบในการติดตามประเมินผล รวมถึงการลงโทษ 

                           ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 

  3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

                    3.1  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน หลักสูตรการ 

                           บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี   

     3.2  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าท่ี  

                            และแนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ต่าง ๆ  

   4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสร้างองค์ความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา  

   4.1  จัดให้มีกิจกรรมการสร้างองค์ความรู้ในเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

                           แก่ ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 

4.2  ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีการแลกเปล่ียนความรู้ และข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันและ 

      ปราบปรามการทุจริต 

 



ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.  โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม   

2.  คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีจิตสำนึกในการเป็นพลเมืองดี ปฏิบัติงานตาม 

     ระเบียบวินัย และมีความซื่อสัตย์สุจริต    

3.  คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน  มีความรู้เรื่องการป้องกนัและปราบปรามการ 

     ทุจริตในสถานศึกษามากยิ่งขึ้น  

4.  โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา  ปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลักปรัชญา 

     เศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางปฏิบัติ   

5.  โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา มีความเข้าใจและให้ความร่วมมือในกิจกรรมการป้องกันและ 

    ปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา 

6.  ส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมในสถานศึกษาได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป 

บทสรุป 

 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

จัดทำขึ ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสถานศึกษา  

ปฏิบัติงานในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้บรรลุตามวัตถุประสงค์   เกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่คาดหวงัไว้  

ทำให้การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าท่ีของข้าราชการเป็นไปในลักษณะท่ีมีความรับผิดชอบ  ทำให้ผู้ปกครอง  ขุม

ขน คณะกรรมการสถานศึกษา มีความเช่ือถือในความมีคุณธรรม  ความมีจริยธรรม  การปฏิบัติหน้าท่ีโดยการคำนึงถึง

ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน  และการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล   สามารถแก้ไขปัญหาการทุจริต

และประพฤติมิชอบของคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ให้ลดน้อยลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบังเกิดผล

อย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น      

 ดังนั้น  ในการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ต้องบูรณาการและอาศัย

ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และจะต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องให้เป็นระบบ   โดยหากมีการบูรณาการความร่วมมือ

จากทุกภาคส่วนอย่างจริงจังและต่อเนื่องแล้ว ก็จะส่งผลต่อการบรรลุตามผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังไว้ ส่วนราชการและ

สถานศึกษา ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม  คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีความรู้เรื่องการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษามากยิ่งขึ้น  มีจิตสำนึกในการเป็นพลเมืองดี ปฏิบัติงานตามระเบียบ

วินัย และมีความซื่อสัตย์สุจริต  ทุกภาคส่วนมีความเข้าใจและให้ความร่วมมือในกิจกรรมการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตสถานศึกษา   ปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทาง

ปฏิบัติ   รวมถึงส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับจังหวัดและระดับประเทศให้ยั่งยืนได้   

  

 



ช่ือโครงการ    โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม “ ปัญญาสอนใจ ” 

แผนงาน    ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษา   

สนองกลยุทธที่  2                     พัฒนาคุณภาพการศึกษา         

                                          จุดเน้นท่ี 2.3 จัดระบบดูแลนักเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ 

                                          และการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สนองกลยุทธ์โรงเรียนในฝันท่ี 2 พัฒนาผู้เรียน ส่ือการเรียนการสอน และสถานศึกษาให้มีคุณภาพ      

                                          สอดคล้องมาตรฐานด้านผู้เรียนมาตรฐานท่ี 1  ตัวบ่งช้ีท่ี  1,2,3,4 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม /สำนักงานวฒันธรรม

อำเภอพิบูลย์รักษ์    

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ กลุ่มบริหารวิชาการ / สำนักงานวัฒนธรรมอำเภอพิบูลย์รักษ์ /องค์การบริหารส่วน

ตำบลบ้านแดง    

ลักษณะโครงการ  (    )  โครงการใหม่  ( / )  โครงการต่อเนื่อง 

ระยะเวลาดำเนินการ  พฤษภาคม – กันยายน  2564 

1. หลักการและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 เป็นการศึกษาท่ีเน้นให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม

และมุ่งเน้นในการนำหลักธรรมมาใช้ในชีวิตประจำวัน ดังนั้นกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียน

พิบูลย์รักษ์พิทยา อำเภอพิบูลย์รักษ์  จังหวัดอุดรธานี ซึ่งได้เห็นความสำคัญตามพระราชบัญญัติการศึกษาดังกล่าว จึง

ได้จัดให้มีการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม ขึ้นเพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้นักเรียนได้มีโอกาสในการฝึกปฏิบัติด้าน

ธรรมะจริง และมีโอกาสใช้ชีวิตในการเข้าค่ายอย่างเป็นระบบระเบียบทำให้เกิดความซาบซึ้งเข้าใจธรรมะ และสามารถ

นำหลักธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิตส่งผลให้นักเรียนสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

2.    วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมของศาสนาเท่าท่ีจำเป็นต่อการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องและ

เพียงพอ 

2.  เพื่อให้นักเรียนนำหลักธรรมนั้นมาปฏิบัติในชีวิตประจำวันจนเกิดเป็น คุณธรรม ประจำชีวิตไม่ตกเป็นทาสของ

ความช่ัวร้ายท้ังปวง มีชีวิตอยู่อย่างปลอดภัยและสงบร่มเย็น 

3.  เพื่อให้นักเรียนดำเนินชีวิตเป็นแบบอย่างท่ีดีงามแก่ผู้อื่น ท้ังในด้านความมีระเบียบวินัย ขยันอดทน ซื่อสัตย์

สุจริต รับผิดชอบและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 

4.   เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการสืบอายุพระพทุธศาสนาและประเพณีวัฒนธรรมอนัดีงามของชาติไว้เป็นมรดก

อันล้ำค่าของสังคมไทยสืบไป 



3.    เป้าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ 
     นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1,4  เข้าอบรมคุณธรรม จริยธรรม จำนวน 175 คน 

3.2 เชิงคุณภาพ 
     นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถนำหลักธรรมไปใช้ในการดำรงชีวิต อย่างมีความสุข 

4.    กิจกรรมที่ดำเนินการ 

จัดนักเรียนอยู่ค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรมท่ี ณ วัดป่าสามัคคีสันติธรรม อำเภอพิบูลย์รักษ์  

จังหวัดอุดรธานี จำนวน 2 วัน  ระหว่างวันท่ี 22 – 23 กรกฎาคม 2564 

- เพื่อศึกษาและปฏิบัติธรรมร่วมกันโดยมีพระวิทยากรให้ความรู้ และมีคณะครู- อาจารย์
รับผิดชอบตลอดการอบรมคุณธรรม จริยธรรม 

-    การฝึกปฏิบัติมีหลายรูปแบบ เช่น การบรรยาย อภิปราย,สนทนา ตอบปัญหา,กิจกรรมกลุ่ม, 
      ธรรมะจากส่ือ,บริหารกาย- บริหารจิต   

   5.  ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

กิจกรรม 

ปีงบประมาณ 2564 

2564 

มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ตค พย ธค 

1. ขั้นเตรียมการ 

 1. ประชุมเพื่อวางแผนฯ 

 2. เขียนโครงการ 

 3. ขออนุมัติโครงการ 

4. แต่งต้ังคณะกรรมการดำ เนินงาน 

5. ประชาสัมพันธ์โครงการ และ 

      ขอ งบประมาณ สนับสนุนจาก 

      หน่วยงานต่างๆ  

 6.ทำหนังสือขออนุญาต 

    ผู้ปกครองให้นักเรียนร่วม  

    กิจกรรม 

 7. จัดทำเอกสาร/วุฒิบัตร 

 8. จัดเตรียมสถานท่ี/วัสดุท่ี 

      ใช้ในการอบรม 

   

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กิจกรรม 

ปีงบประมาณ 2564 

2564 

มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ตค พย ธค 

2.ขั้นดำเนินการ 

    1. ดำเนินการอบรม

คุณธรรม จริยธรรม 

3.ขั้นประเมินผล 

    - สังเกตจากการเข้าร่วม

กิจกรรมและใช้แบบสอบถาม

เก็บรวบรวมข้อมูล 

  - สรุปรายงาน  

   

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. งบประมาณ  

งบประมาณ รวมทั้งส้ิน     40,000   บาท   มีรายละเอียดดังนี้ 

- งบจากโรงเรียนสนับสนุน   จำนวน      20,000     บาท 

- งบจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง   จำนวน       20,000    บาท 
  

7. การประเมินผล 

ตัวบ่งช้ีสภาพความสำเร็จ วิธีการ เครื่องมือ 

นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม  

จริยธรรม สามารถนำ

หลักธรรมไปใช้ในการ

ดำรงชีวิตอย่างมี 

ความสุข 

 

- สังเกตจากความกระตือรือร้นของผู้เข้ารับการอบรม 
-  สังเกตจากการให้ความร่วมมือของบุคลากร 
  และผู้เกี่ยวข้องตลอดจนผู้ปกครอง 
- สังเกตจากพฤติกรรมด้านคุณธรรมของนักเรียน 
   หลังรับการอบรม 
- ประเมินจากแบบสอบถาม 

- แบบลงทะเบียน 

  รายงานตัว 

- แบบสอบถาม 

 

8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

    นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม สามารถนำหลักธรรมไปใช้ในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข  

 



 

 

 

ลงช่ือ....................................................ผู้เสนอโครงการ 

           ( นางนงลักษณ์  จันสุภีร์   ) 

             หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 

 

 

ลงช่ือ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

          ( นายชาญชัย   เท่ียงธรรม ) 

        รองผู้อำนวยการ  โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา 

 

 

 

ลงช่ือ..............................................ผู้อนุมัติ 

                              ( นายจรัสธชัย   เสิกภูเขียว ) 

        ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา 

 

  

   

 

 

 

 


