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บทนำ 
 

หลักการและเหตุผล 
 

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กำหนดประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการ
ปฏิบัติราชการของโรงเรียนท่าอุแทพิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตัวชี้วัดที่ 7 ระดับความสำเร็จของการ
ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยพิจารณาจากผลสำเร็จของการดำเนินการตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา และการจัดการข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดย
มิชอบของครู บุคลากรทางการศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และข้อกล่าวหาครู บุคลากรทางการศึกษาที่ไม่ได้
ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความรับผิดชอบต่อประชาชน ไม่มีคุณธรรม ไม่มีจริยธรรม ไม่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็น
ที่ตั้ง และไม่มีธรรมาภิบาล ตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการที่เก่ียวข้องได้กำหนดไว้ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 การตรวจสอบและนำเรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง การแจ้งตักเตือน ดำเนินคดี หรือ
อ่ืนๆ ตามระเบียบ ข้อกฎหมายที่กำหนดไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนท่าอุแทพิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 นั้น โรงเรียนท่าอุแทพิทยาได้ทำการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตสถานศึกษา และผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยกำหนดให้สถานศึกษาต้องจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
หน่วยงานของตน เพ่ือสนับสนุนและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 4 
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างจิตสำนึก คา่นิยม ให้สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริตสถานศึกษา 
 
วิสัยทัศน์ 
            โรงเรียนจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ส่งเสริมคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ก้าวทันเทคโนโลยี กรีฑาเป็นเลิศ พัฒนาแบบมีส่วนร่วม 
 
พันธกิจ  

1. จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
3. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

มาใช้ 
4. พัฒนาสื่อ เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 
5. พัฒนา ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน 
6. ส่งเสริมการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 



เป้าประสงค์ (Goal) 
1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์เพิ่มขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และผล O-NET เพ่ิมข้ึน 
2. ครูมีทักษะการจัดการเรียนการสอนแบบมืออาชีพ 
3. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
4. จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
5. ครูนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน  
6. ครูพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 
7. สถานศึกษามีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 

ยุทธศาสตร์และมาตรการ/แนวทางดำเนินงาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เสริมสร้างจิตสำนึก คา่นิยม ให้สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

วัตถุประสงค์ 
มุ่งส่งเสริมเสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้แก่สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีทัศนคติ

วิสัยทัศน์ ในการร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบสถานศึกษา รวมทั้งการรณรงค์
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนมีวินัย เคารพกฎหมาย กฎและระเบียบ ที่จะเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหาการ
พัฒนา ตลอดจนเป็นการวางรากฐานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน 

1. ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
1.1 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ให้ปฏิบัติงานและ 

ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
1.2 ประยุกต์การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดมรรคผลในทางปฏิบัติ 
1.3 จัดให้มีหลักสูตรการเรียนรู้หรือการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่ครู  

บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 
2. ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ได้เรียนรู้และปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยหลักธรรมาภิบาล 

2.1 ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งมีการฝึกอบรมเพ่ือให้ 
ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 

2.2 ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ได้ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางคุณธรรม 
และจริยธรรม 

2.3 ควบคุม กำกับ ดูแลการปฏิบัติงาน การประพฤติปฏิบัติตนของครู บุคลากรทางการศึกษา 
นักเรียน ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 

3. กำหนดให้มีหลักสูตรทางการศึกษาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
3.1 จัดให้มีหลักสูตรทางการศึกษา/หลักสูตรการฝึกอบรม ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

สถานศึกษา 
3.2 กำหนดให้หลักสูตรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา เป็นหลักสูตรบังคับที่ 

ใช้ฝึกอบรมครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ทุกระดับ 
3.3 ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการ ตลอดจนข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันและปราบปรามการ 

ทุจริตสถานศึกษา 
 



4. ส่งเสริมคา่นิยมการยกย่องและเชิดชูความดี 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 สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างคา่นิยมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

สถานศึกษา 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

วัตถุประสงค์ 
มุ่งประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

สถานศึกษา ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาในการติดตาม 
ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติ มิชอบในสถานศึกษา เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการ
สถานศึกษาให้เป็นกลไกในการตรวจสอบ ถ่วงดุล รวมถึงการสร้างหลักประกันความปลอดภัยในการแจ้งข้อมูลหรือ
เบาะแสในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน 

1. บูรณาการหน่วยงานสถานศึกษากับองค์กรทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความตระหนักและปลูกจิตสำนึกการเป็น
พลเมืองดี 

1.1 ประสานความร่วมมือทางด้านข้อมูลและการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับองค์กร 
ทุกภาคส่วน 

1.2 ส่งเสริม สนับสนุน องค์กรและบุคลากรทางดา้นสื่อสารมวลชนให้มีความเข้มแข็งและเป็นอิสระใน 
การทำหนา้ที่ตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนรับทราบ 

1.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบอินเทอร์เน็ต เพ่ือทำการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในการ 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา โดยมีเว็บบอร์ดเพื่อติดต่อสื่อสารระหว่างกัน 

1.4 เสริมสร้างและพัฒนาเครือขา่ยผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา 
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 

2.1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษามีความตื่นตัวต่อ 
สภาพปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในสถานศึกษา 

2.2 สร้างและพัฒนาช่องทางในการรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้มีความสะดวกหลากหลายรวมทั้ง 
สร้างหลักประกันความปลอดภัยให้แก่บุคคล หน่วยงานหรือข้อมูลนั้น 

2.3 ส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
2.4 กำหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้แจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้ได้รับรางวัลตอบแทน 
2.5 ให้องค์กรหรือบุคลากรดา้นสื่อสารมวลชนเป็นสื่อกลางในการแสวงหาความร่วมมือเพ่ือ 

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอำนาจทางการศึกษา 

3.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาโดยเน้น 



การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
3.2 พัฒนาประสิทธิภาพการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามกลยุทธ์จุดเน้น เพ่ือพัฒนาคุณภาพ 

ทางการศึกษา 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

วัตถุประสงค์ 
มุ่งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสมชัดเจนและมี

ประสิทธิภาพ สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ส่งเสริมความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับหน่วยงานทุกภาคส่วน 
มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน 

1. พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม พร้อมทั้งสร้างความโปร่งใสและเป็นธรรมในการบริหารงาน
บุคคลภายใต้ระบบคุณธรรม 

1.1 ให้สถานศึกษาที่มีพันธกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีโครงสร้างของหน่วยงาน 
อัตรากำลัง การบริหารงานบุคคล และงบประมาณท่ีเหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจและความรับผิดชอบ 

1.2 สนับสนุนให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจระหว่างหน่วยงานสถานศึกษาด้วยกันเอง 
1.3 ให้สถานศึกษา ควบคุม กำกับ ติดตาม ประเมินผล การใช้อำนาจในการปฏิบัติงานด้านการป้องกัน 

และปราบปรามการทุจริต 
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 : พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริตสถานศึกษา 
วัตถุประสงค์ 

มุ่งพัฒนาสมรรถนะ และขีดความสามารถให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตสถานศึกษาให้สัมฤทธิ์ผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือแก้ไขสภาพปัญหาการทุจริตให้เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง 
สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพให้สามารถร่วมมือหรือประสานการปฏิบัติกับองค์กรทุกภาคส่วน 

 
 



มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน 
1. พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถของครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต 
1.1 กำหนดให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ฝึกอบรมหลักสูตรด้านการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริต ในสถานศึกษา เพ่ือให้มีความเชี่ยวชาญ 
1.2 กำหนดให้มีหลักสูตรการศึกษา และหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพด้านการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริตสถานศึกษา 
2. สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

2.1 ส่งเสริมให้สถานศึกษาร่วมกันสร้างมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ 
2.2 กำหนดให้มีหน่วยงานหลัก เพ่ือรับผิดชอบในการติดตามประเมินผล รวมถึงการลงโทษ 

ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 
3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน หลักสูตรการบริหาร 
กิจการบ้านเมืองที่ดี 

3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่และ 
แนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ต่าง ๆ 

4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสร้างองค์ความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา 
4.1 จัดให้มีกิจกรรมการสร้างองค์ความรู้ในเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาแก่ 

ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 
4.2 ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีการแลกเปลี่ยนความรู้ และข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกัน 

และปราบปรามการทุจริต 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. โรงเรียนท่าอุแทพิทยาปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม 
2. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีจิตสำนึกในการเป็นพลเมืองดี ปฏิบัติงานตามระเบียบวินัย และมี

ความซื่อสัตย์สุจริต 
3. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา

มากยิ่งขึ้น 
4. โรงเรียนท่าอุแทพิทยา ปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็น

แนวทางปฏิบัติ 
5. โรงเรียนท่าอุแทพิทยา มีความเข้าใจและให้ความร่วมมือในกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน

สถานศึกษา 
6. ส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมในสถานศึกษาได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป 
 
 
 
 
 



บทสรุป 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนท่าอุแทพิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
จัดทำขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสถานศึกษาปฏิบัติงานใน
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่คาดหวังไว้ทำให้การปฏิบัติ
ราชการตามอำนาจหนา้ที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่มีความรับผิดชอบ ทำให้ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการ
สถานศึกษา มีความเชื่อถือในความมีคุณธรรม ความมีจริยธรรม การปฏิบัติหน้าที่โดยการคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าประโยชน์ส่วนตนและการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล สามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ให้ลดน้อยลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมมาก
ยิ่งขึ้นดังนั้น ในการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ต้องบูรณาการและอาศัยความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วน และจะต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องให้เป็นระบบ โดยหากมีการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาค
ส่วนอยา่งจริงจังและต่อเนื่องแล้ว ก็จะส่งผลต่อการบรรลุตามผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังไว้ ส่วนราชการและสถานศึกษา 
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีความรู้เรื่องการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษามากยิ่งขึ้น มีจิตสำนึกในการเป็นพลเมืองดี ปฏิบัติงานตามระเบียบวินัย และมีความ
ซื่อสัตย์สุจริต ทุกภาคส่วนมีความเข้าใจและให้ความร่วมมือในกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
ปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางปฏิบัติ รวมถึงส่งผลต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับจังหวัดและระดับประเทศให้ยั่งยืนได้อีกด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการโครงการเสรมิสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
ชื่องาน/โครงการ ส่งเสริม พัฒนากิจกรรมโรงเรียนสุจริต 
ลักษณะโครงการ   โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง     โครงการพิเศษ 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน ข้อที่ 2,4.5 โครงการหลักที่ 1. 
สนองมาตรฐานการศึกษา 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

ข้อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ตัวบ่งชี้ย่อยที่ 2-6 
ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ตัวบ่งชี้ย่อยที่ 1,2,3,4 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี 2.1-2.3 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี 3.1-3.5 
ส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ ข้อที่ 1-12 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวภัชรพร  มีคล้าย และคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมตามโครงการทุกคน 
งาน / กลุ่มสาระ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
กลุ่มบริหาร กิจการนักเรียน 
ระยะเวลาดำเนินงาน/โครงการ ตลอดปีการศึกษา 2565 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากสภาพสังคมในปัจจุบันนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทำให้การดำเนินชีวิตของผู้คนในสังคมที่อยู่
ร่วมกันเกิดการแข่งขันแก่งแย่งชิงดีกันเพื่อให้ตนเองอยู่รอดและมีความสุขโดยมีการเอารัดเอาเปรียบในสังคมทุกรูปแบบ 
คิดวิธีการต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งความต้องการของตนอย่างไม่พอเพียงเป็นสาเหตุทำให้เกิดการทุจริตทุกรูปแบบ มีการ
คอร์รัปชั่น หรือการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยการใช้อำนาจที่ได้มาโดยหน้าที่ในการหาประโยชน์ส่วนตัวผลประโยชน์
ทับซ้อนโรงเรียนท่าอุแทพิทยา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานีชุมพรได้จัดทำโครงการ
โรงเรียนสุจริตขึ้นเพ่ือ ให้บรรลุตามวิสัยทัศน์และนักเรียน เกิดคุณลักษณะ 5  ประการ คือ ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย 
ซื่อสัตย์ สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และจิตสาธารณะ ภายใต้เกณฑ์มาตรฐาน การบริหารงานโรงเรียน ประกอบด้วย 1) 
มาตรฐานการบริหารงานวิชาการ 2) มาตรฐานการบริหารงานงบประมาณ 3) มาตรฐาน การบริหารงานบุคลากร 4) 
มาตรฐานการบริหารงานทั่วไป 5) มาตรฐานผลลัพธ์และภาพแห่งความสำเร็จ โดยผู้บริหารและครูเป็นแบบอย่าง ในการ
ปฏิบัติและขยายผลการดำเนินงานเข้าสู่ชุมชน รวมทั้งให้ชุมชน และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ดำเนินงานกับโรงเรียน 

 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อโรงเรียนพัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีระบบและวิถีพอเพียง มีความสุจริต รับผิดชอบปลอด
อบายมุข ตามแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนสุจริต 

2. เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง รวมทั้ง ปลูกจิตส านึกให้นักเรียน มีทักษะ
กระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง จิตสาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต 



3. พัฒนาครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษาแบบบูรณาการ อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องให้มีคุณภาพ ความ
พอเพียง สุจริต รับผิดชอบ ปลอดอบายมุข บนฐานการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

4. ส่งเสริมให้นักเรียนมีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีส่วนร่วมในระดมปัญญา การป้องกันการทุจริตการ
ปลูกฝังจิตสำนึกและสร้างเครือข่ายในชุมชนในสังคมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 
 
3. เป้าหมายโครงการ 

3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
1. ครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนได้เรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีจิตสำนึก มี 

ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง จิตสาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการ
ทุจริต ร้อยละ 90 

2. ครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนโรงเรียนพะโต๊ะวิทยา เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ 
โรงเรียนสุจริต ร้อยละ100 

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1. โรงเรียนพัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีระบบและวิถีพอเพียง มีความ สุจริตรับผิดชอบ  

ปลอดอบายมุข ตามแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนสุจริต 
2. โรงเรียนมีการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง รวมทั้ง ปลูกจิตสำนึกให้ 

นักเรียน มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง จิตสาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมและ
ป้องกันการทุจริต 

3. โรงเรียนพัฒนาครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษาแบบบูรณาการ อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องให้ 
มีคุณภาพ ความพอเพียง สุจริต รับผิดชอบ ปลอดอบายมุข บนฐานการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

4. นักเรียนมีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีส่วนร่วมในระดมปัญญา การป้องกันการทุจริตการปลูกฝัง 
จิตสำนึกและสร้างเครือข่ายในชุมชนในสังคมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 

 
4.กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 

ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน 

งานกิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

Plan 

1. จัดทำโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
2. ประชุมผู้เกี่ยวข้อง กำหนดวัน 
เวลา ในการดำเนินงาน 
3. จัดทำโครงการนำเสนอผู้บริหาร
เพ่ือขออนุมัติจัดกิจกรรม 
4. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 

พ.ค. 65 คณะกรรมการ 
ดำเนินงานตาม 
คำสั่งโรงเรียน 
สุจริตปีการศึกษา 
2565 

Do 

กิจกรรมที่ 1 อบรมคุณธรรมประจำ
สัปดาห์  
กิจกรรมที่ 2 การจัดการเรียนการ
สอนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  

มิ.ย. 65 - มี.ค.66 คณะกรรมการ 
ดำเนินงานตาม 
คำสั่งโรงเรียน 
สุจริตปีการศึกษา 
2565 



กิจกรรมที่ 3 การสร้างสำนึก
พลเมือง  
กิจกรรมที่ 4 การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA) 
กิจกรรมที่ 5 สื่อ ภาพยนตร์สั้น 
รณรงค์การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อ
การทุจริต 
กิจกรรมที่  6  บันทึกความดี  

Check 

1. ตรวจสอบ การบันทึกผลการการ
ดำเนินงาน 
2. การประชุมเก่ียวกับปัญหาและ
อุปสรรคในการดำเนินงาน 
3. ประเมินผลการจัดกิจกรรม 

มี.ค.66 คณะกรรมการ 
ดำเนินงานตาม 
คำสั่งโรงเรียน 
สุจริตปีการศึกษา 
2565 

Action 

คณะกรรมการผู้รับผิดชอบโครงการ
ทำเอกสารเผยแพร่ และรายงาน
ผู้บริหารสถานศึกษาทราบเพ่ือ
ปรับปรุงและพัฒนาในการจัด
กิจกรรมในครั้งต่อไป 

มี.ค.66 คณะกรรมการ 
ดำเนินงานตาม 
คำสั่งโรงเรียน 
สุจริตปีการศึกษา 
2565 

 
5. งบประมาณที่ใช้    5,000 บาท 

กิจกรรม งบประมาณ 
กิจกรรมที่ 1 อบรมคุณธรรมประจำสัปดาห์ 1,500  บาท 
กิจกรรมที่ 2 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษา  

- 

กิจกรรมที่ 3 การสร้างสำนึกพลเมือง  1,000 บาท 
กิจกรรมที่ 4 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA) 

1,000 บาท 

กิจกรรมที่ 5 สื่อ ภาพยนตร์สั้น รณรงค์การสร้างสังคมที่
ไม่ทนต่อการทุจริต 

1,500 บาท 

กิจกรรมที่  6  บันทึกความดี - 

 
6. สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนท่าอุแทพิทยา 

 
 



7. การวัดและประเมินผลโครงการ 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือวัดและประเมินผล 

เชิงปริมาณ 
1. ครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา 
นักเรียนได้เรียนรู้ที่เท่าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง มีจิตสำนึก มีทักษะกระบวนการ
คิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริตอยู่อย่างพอเพียง จิต
สาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมและ
ป้องกันการทุจริต ร้อยละ 90 
2. ครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา 
นักเรียนโรงเรียนท่าอุแทพิทยาเข้าร่วม
กิจกรรมตามโครงการโรงเรียนสุจริต ร้อยละ 
100 

1.จัดเก็บข้อมูลจากเอกสาร 
หลักฐาน 
2.สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง 
3. สังเกต 
4. วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
รายละเอียดจาก 
-การรายงานผล 
-การประเมิน 
-นิเทศติดตาม 

1.แบบสังเกต 
2.แบบรายงาน 
3.แบบประเมินผล 
4.แบบนิเทศติดตาม 

เชิงคุณภาพ 
1. โรงเรียนพัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้มีระบบและวิถีพอเพียง มีความสุจริต 
รับผิดชอบ ปลอดอบายมุข ตามแนวทางการ 
ดำเนินงานโรงเรียนสุจริต 
2. โรงเรียนมีการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่
เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงรวมทั้ง ปลูก
จิตสำนึกให้นักเรียน มีทักษะกระบวนการคิด 
มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง จิต
สาธารณะยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมและ
ป้องกันการทุจริต 
3. โรงเรียนพัฒนาครู ผู้บริหารบุคลากรทาง
การศึกษาแบบบูรณาการ อย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่องให้มีคุณภาพ ความพอเพียง สุจริต 
รับผิดชอบ ปลอดอบายมุข บนฐาน 
การเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
4. นักเรียนมีความกล้าหาญทางจริยธรรม มี
ส่วนร่วมในระดมปัญญาการป้องกันการทุจริต 
การปลูกฝังจิตสำนึกและสร้างเครือข่ายใน
ชุมชนในสังคมในการต่อต้านการทุจริตทุก 
รูปแบบ 

1.จัดเก็บข้อมูลจากเอกสาร 
หลักฐาน 
2.สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง 
3. สังเกต 
4. วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
รายละเอียดจาก 
-การรายงานผล 
-การประเมิน 
-นิเทศติดตาม 
-แบบสอบถาม 

1.แบบสังเกต 
2.แบบรายงาน 
3.แบบประเมินผล 
4.แบบนิเทศติดตาม 
5.แบบสอบถาม 

 
 
 
 



8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. โรงเรียนพัฒนาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีระบบและวิถีพอเพียง มีความสุจริต รับผิดชอบปลอดอบายมุข 

ตามแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนสุจริต 
2. มีการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งปลูกจิตสำนึกให้นักเรียน มีทักษะ

กระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง จิตสาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต 
3. มีการพัฒนาครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษาแบบบูรณาการ อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องให้มีคุณภาพ 

ความพอเพียง สุจริต รับผิดชอบ ปลอดอบายมุข บนฐานการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
4. มีการส่งเสริมให้นักเรียนมีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีส่วนร่วมในระดมปัญญา การป้องกันการทุจริต การ

ปลูกฝังจิตสำนึกและสร้างเครือข่ายในชุมชนในสังคมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 
 
 
 

 

 

ลงชื่อ      ผู้เสนอโครงการ 
       (นางสาวภชัรพร  มีคล้าย) 
                  ครู คศ.1 

ลงชื่อ       ผู้เสนอโครงการ 
       (นายปิยวัฒน์    วชิัยดษิฐ) 
       หวัหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน 

 
 
 

ลงชื่อ         ผู้อนุมัติโครงการ 
(นางสาวพรพิมล แซ่ฟุ้ง) 

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง 
ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าอุแทพิทยา 

 

 


