
 

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตของสถานศึกษา  

(ประจำปีงบประมาณ 2565)  
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 



แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ 

 (ประจำปีงบประมาณ 2565)  

หลักการและเหตุผล  

การทุจริตในสังคมไทยระหว่างช่วงเวลากว่าทศวรรษ ส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาลและเป็นอุปสรรค  
สำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เป็นทุจริ ตทางตรงไม่ซับซ้อน 
อาทิ การรับสินบน การจัดซื้อจัดจ้าง ในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็นการทุจริตที่ซับซ้อนมากขึ้นตัวอย่างเช่น การทุจริต 
เชิงนโยบาย การทุจริตข้ามแดนข้ามชาติ ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่อาชญากรรมอ่ืน ๆ มากมายและส่งผลกระทบทางลบ  ในวง
กว้าง  

รัฐบาลได้ตระหนักในสถานการณ์การทุจริตทั้งในภาครัฐและในระดับชาติ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศนโยบายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปรากฏในด้านการส่งเสริม การบริหาร
ราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  ข้อ 10.5 ใช้
มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนึกในการรักษาศักดิ์ศรี  ของความเป็น
ข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและ  ปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด ยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ไม่จำเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการ จัดซื้อ
จัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมีข้ันตอนยืดยาวใช้เวลานาน ซ้ำซ้อนและ เสียค่าใช้จ่ายทั้ง
ของภาครัฐและประชาชน ประกอบกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (2560 
– 2564) ซึ่งเป็นกรอบทิศทางการดำเนินการของทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการ  ทุจริต และนโยบาย
ปราบปรามการทุจริตของรัฐบาล ที่มุ่งส่งเสริมปลูกจิตสำนึกให้สังคมไทยมีวินั ย และยึดมั่น ในคุณธรรม จริยธรรม 
ควบคู่กับการพัฒนาเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างบูรณาการโดยให้ ประชาชนมีบทบาทสำคัญใน
กระบวนการดำเนินงานอย่างมีส่วนร่วม โปร่งใส เสมอภาคและเป็นธรรม สร้างระบบและ กลไกท่ีมีอิสระอย่างแท้จริง
ในการตรวจสอบ ควบคุม กระจาย ถ่วงดุลอำนาจ ควบคู่กับการพัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ ตลอดจนพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ระบบข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้งพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการ ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตอย่างมีจรรยาบรรณและต่อเนื่อง โดยยุทธศาสตร์ดังกล่าวเป็นผลจากสถานการณ์ การทุจริตที่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วต่อเนื่อง และบทเรียนที่ได้รับจากการแปลงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ทั้งสองฉบับที่ผ่านมาสู่การปฏิบัติจึงได้มีการริเริ่มแนวคิดในการปรับปรุงยุทธศาสตร์  ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและสถานการณ์การดำเนินงาน ด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน โดยจะต้องสามารถตอบโจทย์ต่อปัญหาหรือ สถานการณ์การทุจริตที่ประชาชน
และหน่วยงานต่าง ๆ ต้องเผชิญอยู่จริง ต้องมีการคำนึงถึงบทบาทของทุกภาคส่วน  ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาควิชาการ องค์กรสาธารณะ สื่อมวลชน และภาคประชาสังคม เพ่ือให้  เข้ามามีส่วนร่วมในทุก



กระบวนการ ตั้งแต่กระบวนการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติฯ การแปลงยุทธศาสตร์ชาติฯไปสู่ การปฏิบัติการติดตาม
ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ให้รัฐสภาและสาธารณชนได้รับทราบ  ในทุก
ปีงบประมาณ ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริต  ทุกรูปแบบอย่าง
เขม้แข็ง เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากล  

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการ  
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้กำหนดแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ เพ่ือให้ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติโดย
กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี โดยให้ยึดกรอบยุทธศาสตร์หลักที่ใช้ในการ
จัดทำ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบให้คำนึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 
2561 – 2580) และแผนแม่บทบูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 
2560 – 2579) จึงนำมาสู่การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือ
เป็นกรอบทิศทางในการดำเนินการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบาย
สำคัญ อันจะส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการลดน้อยลง 

ข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2546 ซึ่งเป็นผลจากการที่ 

กระทรวงศึกษาธิการได้ปรับโครงสร้างการบริหารราชการเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 
2546  

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีภารกิจเกี่ยวกับการจัดและการส่งเสริมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โดยมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้  

1. จัดทำข้อเสนอนโยบาย แผนพัฒนาการศึกษา มาตรฐานการจัดการศึกษา และหลักสูตรแกนกลาง  
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

2. กำหนดหลักเกณฑ์ แนวทาง และดำเนินการเกี่ยวกับการสนับสนุนทรัพยากร การจัดตั้งจัดสรรทรัพยากร  
และบริหารงบประมาณอุดหนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

3. พัฒนาระบบการบริหารและส่งเสริม ประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ การนำเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ไปใช้ ในการเรียนการสอน รวมทั้งส่งเสริมการนิเทศ การบริหารและการจัดการศึกษา  

4. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานของเขตพ้ืนที่การศึกษา  



5. พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และกำกับดูแลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
การศึกษาเพ่ือคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ และประสาน ส่งเสริม การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ของเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา 
สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนของเขตพ้ืนที่การศึกษา  

6. ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พันธกิจ  
1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ 

วิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21  
3. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ  
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและ 

เท่าเทียม  
5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง และเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)  
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  

เป้าหมาย  
1. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะและคุณลักษณะของ 

ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง และปรับตัวต่อ เป็นพลเมือง 
และพลโลกที่ด ี 

2. ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล 
ทุรกันดารได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ พร้อมก้าวสู่ สากล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง  

3. ครู เป็นผู้เรียนรู้ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความแม่นยำทางวิชาการ และมีทักษะการจัดการเรียนรู้ที่  
หลากหลายตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม และทักษะในการใช้เทคโนโลยี  

4. ผู้บริหารสถานศึกษา มีความเป็นเลิศส่วนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีภาวะผู้นำทางวิชาการ มี 
สำนึกความรับผิดชอบ (Accountability) และการบริหารแบบร่วมมือ  



5. สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู้ ร่วมมือกับชุมชน ภาคเอกชน และ 
ผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาระดับพ้ืนที่ จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพ่ือการเรียนรู้ใน ทุกมิติ เป็นโรงเรียน
นวัตกรรม 

แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 

การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มี
แนวทางและข้ันตอนดังต่อไปนี้  

1. ทบทวนข้อมูลและบริบทที่เก่ียวข้อง  
2. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยใช้

กรอบแนวทางตามยุทธศาสตร์ชาติและ แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ  
3. เสนอแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบให้ สถานศึกษาถือปฏิบัติ 

วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตสานึกในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม 
จริยธรรมในการดำเนินชีวิต และปฏิบัติงาน  

2. เพ่ือป้องกันและเฝ้าระวังมิให้เกิดการทุจริต การปฏิบัติและ/หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในการ 
ปฏิบัติราชการขึ้นภายในหน่วยงานโดยประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเครือข่ายภาคประชาชนในการ 
ติดตามตรวจสอบแจ้งข้อมูลเบาะแสการประพฤติมิชอบ  

3. เพ่ือส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้าน อ่าวน้ำบ่อมีระบบการทำงานและ
การตรวจสอบที่เข้มแข็งในการป้องกันการทุจริต  

4. เสริมสร้างศักยภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ  

ข้อมูลประกอบการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อได้จัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแผน  

 
 
 



การติดตามผลความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

ประจำปีงบประมาณ 2565 โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ 

แนวทางการตรวจติดตามผลความก้าวหน้าการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ 
ทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2565 ดำเนินการดังนี้  

ติดตามผลความก้าวหน้างาน/โครงการและงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2565 โดยกำหนดกิจกรรม และ
แผนผัง (Gantt Chart) การติดตามผลความก้าวหน้าในห้วงระยะเวลาการในการดำเนินโครงการตาม แผนปฏิบัติการ
ฯ ดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม  ระยะเวลา (เดือน) 

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

1  จัดประชุมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และการจัดทำ
แผนปฏิบัติการฯ ประจำ ปี2565 ทบทวน/วิเคราะห์ 
ความเสี่ยงต่างๆ 

            

2  จัดทำแผนปฏิบัติการฯ ประจำปี 2565 เสนอ
คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้
ความเห็นชอบ และจัดส่งแผนปฏิบัติการฯให้
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ประถมศึกษาภูเก็ต 

            

3  สำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย 
            

4  ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ 
            

5  เสนอสรุปผลการดำเนินงานต่อผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาภูเกต็ เพ่ือขอความ
เห็นชอบ 

            

6  จัดทำเอกสารรายงานสรุปผลการ ดำเนินการรายงาน
สำนักงานเขต พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 
รับทราบต่อไป 

            



ความนำ 

หลักการและเหตุผล  

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กำหนดประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง
การปฏิบัติราชการของโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตัวชี้วัดที่ 7 ระดับความสำเร็จ ของ
การดำเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยพิจารณาจากผลสำเร็จของการดำเนินการตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน และ
ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา และการจัดการข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบของครู บุคลากรทางการศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และข้อกล่าวหาครู บุคลากรทางการศึกษา ที่
ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความรับผิดชอบต่อประชาชน ไม่มีคุณธรรม ไม่มีจริยธรรม ไม่ค ำนึงถึง ประโยชน์
ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง และไม่มีธรรมาภิบาล ตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการที่เกี่ยวข้องได้ กำหนดไว้
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การตรวจสอบและนำเรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง การแจ้ง
ตักเตือน ดำเนินคดี หรืออ่ืนๆ ตามระเบียบ ข้อกฎหมายที่กำหนดไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 นั้น โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อได้ทำการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากแผนปฏิบัติการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา และผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
สถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยกำหนดให้สถานศึกษาต้องจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานของตน เพ่ือสนับสนุนและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปราบปรามการ 
ทุจริตสถานศึกษา 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้   

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยม ให้สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล   

ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา   

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา   

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สถานศึกษา   

วิสัยทัศน์  
โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ มุ่งมั่นให้ผู้เรียนมีคุณภาพ เป็นคนดี มีความรู้ รับผิดชอบต่อสังคม ดำรงชีวิตบน

พ้ืนฐานความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ก้าวทันเทคโนโลยี 
 



พันธกิจ  
1. ส่งเสริมและปลูกฝังให้ผู้ เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์  และค่านิยมหลัก 

12 ประการ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้เต็มศักยภาพตามมาตรฐานสากล และใช้สื่อเทคโนโลยี อย่างสร้างสรรค์  
3. พัฒนาให้ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี มีทักษะการดำรงชีวิตปลอดภัยจากสิ่งเสพติดและอบายมุข  
4. ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เต็มตามศักยภาพสู่มาตรฐานสากล  

5. ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ  

6. พัฒนาระบบบริหารจัดการของโรงเรียนให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพตามาตรฐานสากล  
7. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้เป็นหลักสูตรมาตรฐานสากล  

8. ส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นท้ังภายในและภายนอก  
9. พัฒนาแหล่งเรียนรู้สภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้ทางวิชาการเพ่ือเป็นสังคม 

แห่งการเรียนรู้   
10. ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน 

วัตถุประสงค ์ 

1. ผู้เรียนเป็นคนดีของสังคม ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
2. ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษา  

3. ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข   
4. ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถพิเศษตรงตามศักยภาพของตนเอง  

5. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ  

6. มีระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ  

7. มีหลักสูตรสถานศึกษาตามมาตรฐานสากล  

8. มีการใช้แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นท้ังภายในและภายนอก  

9. มีบรรยากาศท่ีดี สะอาด สวยงาม ปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนรู้  

10. มีการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน  

 

 

 



ยุทธศาสตร์และมาตรการ/แนวทางดำเนินงาน   

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยม ให้สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล   

วัตถุประสงค ์ 

มุ่งส่งเสริมเสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้แก่สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีทัศนคติ 
วิสัยทัศน์ ในการร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบสถานศึกษา รวมทั้งการ
รณรงค์  เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ทุกภาคส่วนมีวินัย เคารพกฎหมาย กฎและระเบียบ ที่จะเป็นกลไกในการแก้ไข
ปัญหา  การพัฒนา ตลอดจนเป็นการวางรากฐานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ   

มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน  

1. ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
1.1 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ให้ปฏิบัติงานและดำเนินชีวิตตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

1.2 ประยุกต์การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดรูปธรรมในทางปฏิบัติ  

1.3 จัดให้มีหลักสูตรการเรียนรู้หรือการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่ครู บุคลากร
ทางการศึกษา นักเรียน  

2. ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ได้เรียนรู้และปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยหลักธรรมาภิ
บาล   

2.1 ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งมีการฝึกอบรม  เพ่ือให้
ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล  

2.2 ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ได้ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรม  

 2.3 ควบคุม กำกับ ดูแลการปฏิบัติงาน การประพฤติปฏิบัติตนของครู บุคลากรทางการศึกษา  นักเรียน ให้
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม  

3. กำหนดให้มีหลักสูตรทางการศึกษาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สถานศึกษา  

3.1 จัดให้มีหลักสูตรทางการศึกษา/หลักสูตรการฝึกอบรม ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สถานศึกษา 

3.2 กำหนดให้หลักสูตรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา เป็นหลักสูตรบังคับที่ใช้
ฝึกอบรมครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนทุกระดับชั้น  



3.3 ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการ ตลอดจนข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สถานศึกษา   

4. ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชูความดี ความซ่ือสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต  

4.1 ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม  

 4.2 รณรงค์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สังคมมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติ
ตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม  

4.3 ส่งเสริม เชิดชู หน่วยงานหรือบุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สถานศึกษา  

4.4 ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างค่านิยมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สถานศึกษา  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  

วัตถุประสงค ์ 

มุ่งประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปราม  การ
ทุจริตสถานศึกษา ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาในการ ติดตาม 
ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในสถานศึกษา เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครองชุมชน 
คณะกรรมการสถานศึกษาให้เป็นกลไกในการตรวจสอบถ่วงดุล รวมถึงการสร้างหลักประกันความปลอดภัยในการแจ้ง
ข้อมูลหรือเบาะแสในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน  

1. บูรณาการหน่วยงานสถานศึกษากับองค์กรทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความตระหนักและปลูกจิตสำนึกการ
เป็นพลเมืองด ี 

1.1 ประสานความร่วมมือทางด้านข้อมูลและการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับองค์กรทุกภาค
ส่วน  
  1.2 ส่งเสริม สนับสนุน องค์กรและบุคลากรทางด้านสื่อสารมวลชนให้มีความเข้มแข็งและเป็นอิสระในการทำ
หน้าที่ตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนรับทราบ   

1.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบอินเทอร์เน็ต เพ่ือทำการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา โดยมีเว็บบอร์ดเพ่ือติดต่อสื่อสารระหว่างกัน  

1.4 เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา  



2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ   
2.1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษามีความตื่นตัวต่อสภาพ

ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในสถานศึกษา    
2.2 สร้างและพัฒนาช่องทางในการรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้มีความสะดวกหลากหลาย  รวมทั้งสร้าง

หลักประกันความปลอดภัยให้แก่บุคคล หน่วยงานหรือข้อมูลนั้น  
2.3 ส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 

2.4 กำหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้แจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้ได้รับรางวัลตอบแทน  
2.5 ให้องค์กรหรือบุคลากรด้านสื่อสารมวลชนเป็นสื่อกลางในการแสวงหาความร่วมมือเพ่ือป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  

  3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอำนาจทางการศึกษา   
3.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา โดยเน้นการมี

ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  
  3.2 พัฒนาประสิทธิภาพการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามกลยุทธ์จุดเน้น เพ่ือพัฒนาคุณภาพทาง
การศึกษา   

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา   

วัตถุประสงค ์ 

มุ่งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุล การใช้อำนาจให้เหมาะสมชัดเจน และมี
ประสิทธิภาพ สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกัน และ
ปราบปรามการทุจริต ส่งเสริมความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับหน่วยงานทุกภาคส่วน   

มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน  

1. พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม พร้อมทั้งสร้างความโปร่งใสและเป็นธรรมในการ
บริหารงานบุคคลภายใต้ระบบคุณธรรม  

1.1 ให้สถานศึกษาที่มีพันธกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีโครงสร้างของหน่วยงาน 
อัตรากำลัง การบริหารงานบุคคล และงบประมาณที่เหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจและความรับผิดชอบ  

1.2 สนับสนุนให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจระหว่างหน่วยงานสถานศึกษาด้วยกันเอง  

1.3 ให้สถานศึกษา ควบคุม กำกับ ติดตาม ประเมินผล การใช้อำนาจในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต   



2. สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต  

2.1 วางแนวทางและส่งเสริมบทบาทความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชน  ในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

2.2 ประสานความร่วมมือกับองค์กรภาคเอกชนเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา  

  3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร  

  3.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา  

3.2 พัฒนาปรับปรุงและเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการบริหารงานที่โปร่งใสและเป็นธรรม   

4. ส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการจัดระบบการควบคุมภายในและบริหารจัดการความ
เสี่ยง   

4.1 ส่งเสริมให้มีการจัดทำรายงานการควบคุมภายในของสถานศึกษา   

4.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกสถานศึกษามีแผนการตรวจสอบภายในที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สถานศึกษา   

วัตถุประสงค ์ 

มุ่งพัฒนาสมรรถนะ และขีดความสามารถให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกัน และ
ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาให้สัมฤทธิผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือแก้ไขสภาพปัญหาการทุจริตให้เป็น ระบบ
อย่างต่อเนื่อง สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพให้สามารถร่วมมือหรือประสานการปฏิบัติกับองค์กรทุกภาคส่วน   

มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน  

1. พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถของครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต  

1.1 กำหนดให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ฝึกอบรมหลักสูตรด้านการป้องกันและ ปราบปรามการ
ทุจริต ในสถานศึกษา เพ่ือให้มีความเชี่ยวชาญ  

1.2 กำหนดให้มีหลักสูตรการศึกษาและหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตสถานศึกษา  

2. สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  

2.1 ส่งเสริมให้สถานศึกษาร่วมกันสร้างมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ  



2.2 กำหนดให้มีหน่วยงานหลัก เพ่ือรับผิดชอบในการติดตามประเมินผล รวมถึงการลงโทษ  ครู บุคลากร
ทางการศึกษา นักเรียน  

3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี   

3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน หลักสูตรการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี  
  3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่และแนวทาง
ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ต่าง ๆ   

4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสร้างองค์ความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
สถานศึกษา   

4.1 จัดให้มีกิจกรรมการสร้างองค์ความรู้ในเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  แก่ ครู 
บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน  

4.2 ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีการแลกเปลี่ยนความรู้ และข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต  

ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

1. โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม   
2. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีจิตสำนึกในการเป็นพลเมืองดี ปฏิบัติงานตามระเบียบวินัย 

และมีความซื่อสัตย์สุจริต   
3. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน

สถานศึกษามากยิ่งข้ึน   
4. โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรมและยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็น

แนวทางปฏิบัติ  
5. โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อมีความเข้าใจและให้ความร่วมมือในกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ในสถานศึกษา  
6. ส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมในสถานศึกษาได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป  

บทสรุป  
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสถานศึกษา ปฏิบัติงาน



ในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่คาดหวังไว้  ทำให้การ
ปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่มีความรับผิดชอบ ทำให้ผู้ปกครอง ชุมชน 
คณะกรรมการสถานศึกษา มีความเชื่อถือในความมีคุณธรรม ความมีจริยธรรม การปฏิบัติหน้าที่โดยการ คำนึงถึง
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล สามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ให้ลดน้อยลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบังเกดิผลอย่าง
เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น   

ดังนั้น ในการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ต้องบูรณาการและอาศัย 
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และจะต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องให้เป็นระบบ โดยหากมีการบูรณาการความร่วมมือ จาก
ทุกภาคส่วนอย่างจริงจังและต่อเนื่องแล้ว ก็จะส่งผลต่อการบรรลุตามผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังไว้ ส่วนราชการและ
สถานศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีความรู้เรื่อง การ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษามากยิ่งขึ้น มีจิตสำนึกในการเป็นพลเมืองดี ปฏิบัติงานตาม ระเบียบ
วินัย และมีความซื่อสัตย์สุจริต ทุกภาคส่วนมีความเข้าใจและให้ความร่วมมือในกิจกรรมการป้องกันและ ปราบปราม
การทุจริตสถานศึกษา ปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพีย ง เป็นแนวทาง
ปฏิบัติ รวมถึงส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับจังหวัดและระดับประเทศให้ยั่งยืนได้ อีกด้วย 
 


