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แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ)ประชาอุทิศ   
ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

หลักการและเหตุผล 

  ในการจัดทำแผนปฏิบัติการป�องกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนพิปูนสังฆรักษ#ประชาอุทิศ  ประจำป&
งบประมาณ พ.ศ. 2565 นั้น  โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ#ประชาอุทิศ  ได.ทำการศึกษาและวิเคราะห#ข.อมูลจากแผนปฏิบัติ
การป�องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  โดยกำหนดให.สถานศึกษาต.องจัดทำแผนปฏิบัติการป�องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในหน5วยงานของตน เพ่ือสนับสนุนและสอดคล.องกับยุทธศาสตร#ว5าด.วยการปราบปรามการ
ทุจริตสถานศึกษา 4 ยุทธศาสตร# ดังนี้  

   ยุทธศาสตร#ท่ี  1  เสริมสร.างจิตสำนึก ค5านิยม ให.สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
   ยุทธศาสตร#ท่ี  2  บูรณาการหน5วยงานทุกภาคส5วน ในการป�องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
   ยุทธศาสตร#ท่ี  3  เสริมสร.างความเข.มแข็งในการป�องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
   ยุทธศาสตร#ท่ี  4  พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป�องกันและปราบปรามการ 
                                  ทุจริตสถานศึกษา     

วิสัยทัศน)  
              “โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ#ประชาอุทิศ น.อมนำศาสตร#พระราชาสู5การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ผ5าน 
เกณฑ#โรงเรียนมาตรฐานสากล (Obec QA) ภายในป&การศึกษา 2565” 
 
พันธกิจ 
 1.บริหารจัดการโรงเรียนเพ่ือส5งเสริมให.ผู.เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ#มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานและเกณฑ#โรงเรียนมาตรฐานสากล (Obec QA) 
 2. พัฒนาโรงเรียนให.เปKนศูนย#กลางการศึกษาของชุมชน เปKนต.นแบบท่ีมีความพร.อมในการให.บริการทาง
การศึกษาอย5างมีคุณภาพ ส5งเสริมการมีส5วนร5วมระหว5างโรงเรียน ชุมชน และหน5วยงานอ่ืน ๆ ในการส5งเสริมและ
สนับสนุนให.เกิดการจัดกระบวนการเรียนรู.ท่ีมีประสิทธิภาพให.กับผู.เรียน  
 3. น.อมนำศาสตร#พระราชาสู5การส5งเสริมและสนับสนุนให.นักเรียนได.รับความรู. กระบวนการและทักษะท่ี
จำเปKนต5อการธำรงตนอย5างมีคุณธรรม จริยธรรม ในยุค Thailand 4.0 มีจิตสำนึกความเปKนไทยและพลโลก มีเจตคติ
ท่ีดีต5อการประกอบอาชีพ รู.จักสร.างนวัตกรรม รู.จักใช.นวัตกรรม และรู.จักปรับตัวต5อผลกระทบของนวัตกรรม 
  

วัตถุประสงค) 

 มีการบริหารการจัดการอย5างเปKนระบบ ครูมีจรรยาบรรณ และมีคุณภาพตามเกณฑ#มาตรฐานวิชาชีพครู  
ผู.เรียนเกิดทักษะการเรียนรู.ด.วยตนเองอย5างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู5ใน
ระดับดี สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยและอนุรักษ#ทรัพยากรสิ่งแวดล.อม สามารถดำรงตนอยู5ในสังคมได.อย5างมีความสุข 

 

 



ยุทธศาสตร)และมาตรการ/แนวทางดำเนินงาน  

ยุทธศาสตร)ท่ี 1  :  เสริมสร.างจิตสำนึก ค5านิยม ให.สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  

วัตถุประสงค) 

  มุ5งส5งเสริมเสริมสร.างจิตสำนึกและค5านิยมให.แก5สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  โดยมีทัศนคติ 
วิสัยทัศน# ในการร5วมกันแก.ไขและรับผิดชอบต5อปWญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบสถานศึกษา  รวมท้ังการรณรงค# 
เผยแพร5 ประชาสัมพันธ# ให.ทุกภาคส5วนมีวินัย เคารพกฎหมาย กฎและระเบียบ ท่ีจะเปKนกลไกในการแก.ไขปWญหา 
การพัฒนา  ตลอดจนเปKนการวางรากฐานในการป�องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐได.อย5างมีประสิทธิภาพ  
มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน 

  1.  ส5งเสริมการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
  1.1  เสริมสร.างความรู.ความเข.าใจแก5ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ให.ปฏิบัติงานและดำเนิน 
                           ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  1.2  ประยุกต#การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช.ให.เกิดมรรคผลในทางปฏิบัติ 
  1.3  จัดให.มีหลักสูตรการเรียนรู.หรือการฝ[กอบรมเก่ียวกับการใช.หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
                            แก5ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 
  2. ส5งเสริมให.ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ได.เรียนรู.และปฏิบัติงานตามหน.าท่ีด.วยหลัก 
               ธรรมาภิบาล  
  2.1  ส5งเสริมให.ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีความรู.  ความเข.าใจ  รวมท้ังมีการฝ[กอบรม 
                           เพ่ือให.ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 
  2.2  ส5งเสริมให.ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ได.ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทาง 
                           คุณธรรมและจริยธรรม  
                     2.3  ควบคุม กำกับ ดูแลการปฏิบัติงาน  การประพฤติปฏิบัติตนของครู บุคลากรทางการศึกษา  
                           นักเรียน ให.เปKนไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 
  3. กำหนดให.มีหลักสูตรทางการศึกษาเพ่ือใช.เปKนเครื่องมือในการป�องกันและปราบปรามการทุจริต 
               สถานศึกษา 
  3.1  จัดให.มีหลักสูตรทางการศึกษา/หลักสูตรการฝ[กอบรม ด.านการป�องกันและปราบปรามการ 
                            ทุจริตสถานศึกษา 
  3.2  กำหนดให.หลักสูตรด.านการป�องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  เปKนหลักสูตร 
                             บังคับท่ีใช.ฝ[กอบรมครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ทุกระดับ 
  3.3  ส5งเสริมแหล5งเรียนรู.ทางวิชาการ  ตลอดจนข.อมูลข5าวสารด.านการป�องกันและปราบปราม 
                            การทุจริตสถานศึกษา  
 4. ส5งเสริมค5านิยมการยกย5องและเชิดชูความดี ความซ่ือสัตย#สุจริต และการต5อต.านการทุจริต 
  4.1  ส5งเสริมการสร.างแรงจูงใจให.ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ปฏิบัติหน.าท่ีราชการด.วย 
                           ความซ่ือสัตย#  สุจริต  เสียสละเพ่ือประโยชน#ส5วนรวม 
                     4.2 รณรงค# เผยแพร5ประชาสัมพันธ#ให.สังคมมีค5านิยม ยกย5อง เชิดชู และเห็นคุณค5าของการ 
                            ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
  4.3  ส5งเสริม เชิดชู หน5วยงานหรือบุคคลท่ีมีผลงานดีเด5นด.านการป�องกันและปราบปรามการ 
                            ทุจริตสถานศึกษา 
  4.4  ส5งเสริม  สนับสนุนให.ทุกภาคส5วนร5วมกันสร.างค5านิยมในการป�องกันและปราบปรามการ 
                            ทุจริตสถานศึกษา 



ยุทธศาสตร)ท่ี 2  :  บูรณาการหน5วยงานทุกภาคส5วน ในการป�องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

วัตถุประสงค) 

          มุ5งประสานความร5วมมือระหว5างหน5วยงานสถานศึกษากับทุกภาคส5วนในการป�องกันและปราบปราม
การทุจริตสถานศึกษา ส5งเสริมบทบาทและการมีส5วนร5วมของผู.ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาในการ
ติดตาม ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติ มิชอบในสถานศึกษา   เสริมสร.างและพัฒนาเครือข5ายผู.ปกครอง ชุมชน 
คณะกรรมการสถานศึกษาให.เปKนกลไกในการตรวจสอบ  ถ5วงดุล  รวมถึงการสร.างหลักประกันความปลอดภัยในการ
แจ.งข.อมูลหรือเบาะแสในการป�องกันและปราบปรามการทุจริต 

มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน 
1. บูรณาการหน5วยงานสถานศึกษากับองค#กรทุกภาคส5วนเพ่ือสร.างความตระหนักและปลูกจิตสำนึกการ 

เปKนพลเมืองดี 
1.1 ประสานความร5วมมือทางด.านข.อมูลและการปฏิบัติงานระหว5างหน5วยงานสถานศึกษากับ 

องค#กรทุกภาคส5วน 
                     1.2  ส5งเสรมิ สนับสนุน องค#กรและบุคลากรทางด.านสื่อสารมวลชนให.มีความเข.มแข็งและเปKน 
                            อิสระในการทำหน.าท่ีตรวจสอบและเผยแพร5ข.อมูลข5าวสารให.สาธารณชนรับทราบ 
                     1.3  ส5งเสรมิสนับสนุนให.สถานศึกษามีระบบอินเทอร#เน็ต เพ่ือทำการเผยแพร5ประชาสัมพันธ# 
                            ในการป�องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา โดยมีเว็บบอร#ดเพ่ือติดต5อสื่อสาร 
                            ระหว5างกัน 
                     1.4  เสริมสร.างและพัฒนาเครือข5ายผู.ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา 
  2. ส5งเสริมการมีส5วนร5วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ  
  2.1  เสริมสร.างกระบวนการเรียนรู.เพ่ือให.ผู.ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษามีความ 
                           ต่ืนตัวต5อสภาพปWญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในสถานศึกษา  
                     2.2  สร.างและพัฒนาช5องทางในการรับแจ.งข.อมูลหรือเบาะแส ให.มีความสะดวกหลากหลาย 
                           รวมท้ังสร.างหลักประกันความปลอดภัยให.แก5บุคคล หน5วยงานหรือข.อมูลนั้น 
  2.3  ส5งเสริมสิทธิในการรับรู.และการเข.าถึงข.อมูลข5าวสาร 
  2.4  กำหนดมาตรการสร.างแรงจูงใจให.แก5ผู.แจ.งข.อมูลหรือเบาะแส ให.ได.รับรางวัลตอบแทน 
  2.5  ให.องค#กรหรือบุคลากรด.านสื่อสารมวลชนเปKนสื่อกลางในการแสวงหาความร5วมมือเพ่ือ 
                            ป�องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
           3.  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอำนาจทางการศึกษา 
                     3.1  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา  
                            โดยเน.นการมีส5วนร5วมจากทุกภาคส5วน 
                     3.2  พัฒนาประสิทธิภาพการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามกลยุทธ#จุดเน.น เพ่ือพัฒนา 
                           คุณภาพทางการศึกษา   
    
 
 



ยุทธศาสตร)ท่ี 3  :  เสริมสร.างความเข.มแข็งในการป�องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  

วัตถุประสงค) 
           มุ5งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ  ควบคุม  และถ5วงดุลการใช.อำนาจให.เหมาะสมชัดเจน
และมีประสิทธิภาพ สร.างกลไกความร5วมมือระหว5างหน5วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนให.มีศักยภาพในการป�องกัน
และปราบปรามการทุจริต  ส5งเสริมความร5วมมือด.านการป�องกันและปราบปรามการทุจริตกับหน5วยงานทุกภาคส5วน  

มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน 

  1. พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม พร.อมท้ังสร.างความโปร5งใสและเปKนธรรมในการ 
               บริหารงานบุคคลภายใต.ระบบคุณธรรม 
                     1.1  ให.สถานศึกษาท่ีมีพันธกิจด.านการป�องกันและปราบปรามการทุจริต มีโครงสร.างของ 
                           หน5วยงาน  อัตรากำลัง  การบริหารงานบุคคล และงบประมาณท่ีเหมาะสม สอดคล.องกับ 
                           ภารกิจและความรับผิดชอบ 

1.2 สนับสนุนให.มีการตรวจสอบและถ5วงดุลการใช.อำนาจระหว5างหน5วยงานสถานศึกษา         
ด.วยกันเอง 

  1.3  ให.สถานศึกษา ควบคุม กำกับ ติดตาม ประเมินผล การใช.อำนาจในการปฏิบัติงานด.าน 
                           การป�องกันและปราบปรามการทุจริต  

  2 . สร.างกลไกความร5วมมือระหว5างหน5วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนให.มีศักยภาพในการป�องกันและ 
                ปราบปรามการทุจริต 
  2.1 วางแนวทางและส5งเสริมบทบาทความร5วมมือระหว5างหน5วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชน  
                          ในการป�องกันและปราบปรามการทุจริต 
  2.2  ประสานความร5วมมือกับองค#กรภาคเอกชนเก่ียวกับการป�องกันและปราบปรามการทุจริต 
                            ในสถานศึกษา 

           3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค#กร 
                     3.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา 
                     3.2 พัฒนาปรับปรุงและเผยแพร5หลักเกณฑ#ในการบริหารงานท่ีโปร5งใสและเปKนธรรม 

           4. ส5งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานด.านการจัดระบบการควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง 
                      4.1 ส5งเสรมิให.มีการจัดทำรายงานการควบคุมภายในของสถานศึกษา 
                      4.2 ส5งเสรมิสนับสนุนให.ทุกสถานศึกษามีแผนการตรวจสอบภายในท่ีเปKนระบบและมี 
                           ประสทิธิภาพ 
 
 ยุทธศาสตร)ท่ี 4  :  พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป�องกันและปราบปรามการทุจริต 
                         สถานศึกษา  

วัตถุประสงค) 
            มุ5งพัฒนาสมรรถนะ  และขีดความสามารถให.ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน  ในการป�องกัน
และปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาให.สัมฤทธิผลได.อย5างมีประสิทธิภาพ เพ่ือแก.ไขสภาพปWญหาการทุจริตให.เปKน
ระบบอย5างต5อเนื่อง  สร.างมาตรฐานทางวิชาชีพให.สามารถร5วมมือหรือประสานการปฏิบัติกับองค#กรทุกภาคส5วน  

 



มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน 

1. พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถของครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป�องกันและ 

ปราบปรามการทุจริต 
1.1 กำหนดให.ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ฝ[กอบรมหลักสูตรด.านการป�องกันและ 

ปราบปรามการทุจริต ในสถานศึกษา  เพ่ือให.มีความเชี่ยวชาญ 
  1.2  กำหนดให.มีหลักสูตรการศึกษา และหลักสูตรการฝ[กอบรมวิชาชีพด.านการป�องกันและ 
                           ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา   

  2. สร.างมาตรฐานทางวิชาชีพด.านการป�องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
  2.1  ส5งเสริมให.สถานศึกษาร5วมกันสร.างมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ 
  2.2 กำหนดให.มีหน5วยงานหลัก เพ่ือรับผิดชอบในการติดตามประเมินผล รวมถึงการลงโทษ 
                           ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 

  3. ส5งเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรตามหลักเกณฑ#และวิธีการบริหารกิจการบ.านเมืองท่ีดี 
                    3.1  ส5งเสริมและสนับสนุนให.มีการฝ[กอบรมครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน หลักสูตรการ 
                           บริหารกิจการบ.านเมืองท่ีดี   
     3.2  ส5งเสริมและสนับสนุนให.มีการฝ[กอบรมหลักสูตรคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติหน.าท่ี  
                            และแนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ต5าง ๆ  

   4. ส5งเสริมและสนับสนุนให.มีการสร.างองค#ความรู.เรื่องการป�องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา  
   4.1  จัดให.มีกิจกรรมการสร.างองค#ความรู.ในเรื่องการป�องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
                           แก5 คร ูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 

4.2  ส5งเสริมให.หน5วยงานภาครัฐมีการแลกเปลี่ยนความรู. และข.อมูลข5าวสารด.านการป�องกันและ 
      ปราบปรามการทุจริต 

ผลท่ีคาดว;าจะได=รับ 

1.  โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ#ประชาอุทิศ  ปฏิบัติหน.าท่ีด.วยความโปร5งใสและเปKนธรรม   
2.  คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีจิตสำนึกในการเปKนพลเมืองดี ปฏิบัติงานตาม 
     ระเบียบวินัย และมีความซ่ือสัตย#สุจริต    
3.  คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน  มีความรู.เรื่องการป�องกันและปราบปรามการ 
     ทุจริตในสถานศึกษามากยิ่งข้ึน  
4.  โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ#ประชาอุทิศ  ปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลักปรัชญา 
     เศรษฐกิจพอเพียง เปKนแนวทางปฏิบัติ   
5.  โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ#ประชาอุทิศ  มีความเข.าใจและให.ความร5วมมือในกิจกรรมการป�องกันและ 
     ปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา 
6.  ส5งผลต5อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมในสถานศึกษาได.อย5างม่ันคงและยั่งยืนตลอดไป 

 

 



บทสรุป 

 แผนปฏิบัติการป�องกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนพิปูนสังฆรักษ#ประชาอุทิศ  ประจำป&งบประมาณ      
พ.ศ. 2565   จัดทำข้ึนเพ่ือใช.เปKนแนวทางในการดำเนินงานในด.านการป�องกันและปราบปรามการทุจริตของ
สถานศึกษา ปฏิบัติงานในด.านการป�องกันและปราบปรามการทุจริตให.บรรลุตามวัตถุประสงค#  เกิดผลสัมฤทธิ์ตามท่ี
คาดหวังไว.  ทำให.การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน.าท่ีของข.าราชการเปKนไปในลักษณะท่ีมีความรับผิดชอบ  ทำให.
ผู.ปกครอง   ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา มีความเชื่อถือในความมีคุณธรรม  ความมีจริยธรรม  การปฏิบัติ
หน.าท่ีโดยการคำนึงถึงประโยชน#ส5วนรวมมากกว5าประโยชน#ส5วนตน  และการยึดม่ันในหลักธรรมาภิบาล   สามารถ
แก.ไขปWญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ให.ลดน.อยลงได.อย5างมี
ประสิทธิภาพ และบังเกิดผลอย5างเปKนรูปธรรมมากยิ่งข้ึน      

 ดังนั้น  ในการดำเนินงานด.านการป�องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ต.องบูรณาการและอาศัย
ความร5วมมือจากทุกภาคส5วน และจะต.องปฏิบัติอย5างต5อเนื่องให.เปKนระบบ   โดยหากมีการบูรณาการความร5วมมือ
จากทุกภาคส5วนอย5างจริงจังและต5อเนื่องแล.ว ก็จะส5งผลต5อการบรรลุตามผลสัมฤทธิ์ท่ีคาดหวังไว. ส5วนราชการและ
สถานศึกษา ปฏิบัติหน.าท่ีด.วยความโปร5งใสและเปKนธรรม  คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีความรู.เรื่อง
การป�องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษามากยิ่งข้ึน  มีจิตสำนึกในการเปKนพลเมืองดี ปฏิบัติงานตาม
ระเบียบวินัย และมีความซ่ือสัตย#สุจริต  ทุกภาคส5วนมีความเข.าใจและให.ความร5วมมือในกิจกรรมการป�องกันและ
ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา   ปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เปKนแนวทางปฏิบัติ   รวมถึงส5งผลต5อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับจังหวัดและระดับประเทศให.ยั่งยืนได.  
อีกด.วย 

  
 
 
 
 
 
 


