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ความน า 
 
หลักการและเหตุผล 
 ในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราบการทุจริต โรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม ประจ าปี
งบประมาณ 2565 นั้น โรงเรียนหาดส าราญวิทยาคมได้ท าการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากแผนปฏิบัติการ
ห้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา และผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติ การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2565 โดยก าหนดให้สถานศึกษาต้องจัดท าแผนปฏิบัติ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานของตน เพ่ือสนับสนุนและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วย
การปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  เสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยมให้สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2  บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตสถานศึกษา 
วัตถุประสงค ์

1) เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงานของส่วนราชการภายในสถานศึกษาให้มีความโปร่งใสและ
เป็นธรรม 

2) เพ่ือส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และ
รับผิดชอบต่อประชาชน 

3) เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษาปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมและน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการปฏิบัต ิ

4) เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต 
ยุทธศาสตร์และมาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยม ให้สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
 วัตถุประสงค์ 
 มุ่งส่งเสริม สร้างจิตส านึกและค่านิยมให้สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีทัศนคติ 
วิสัยทัศน์ ในการร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของสถานศึกษา รวมทั้ง
การรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนมีวินัย เคารพกฎหมาย กฎและระเบียบ ที่จะเป็นกลไกใน
การแก้ไขปัญหา การพัฒนา ตลอดจนเป็นการวางรากฐานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 มาตรการ/แนวทางการด าเนินงาน 
 1. ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการด าเนินตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  1.1 เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ให้ปฏิบัติงานและ
ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  1.2 ประยุกต์การน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดมรรคผลในทางปฏิบัติ 
  1.3 จัดให้มีหลักสูตรการเรียนรู้หรือการฝึกอบรมเกี่ยวกับใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 



 2. ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ได้เรียนรู้และปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยหลักธรรมาภิ
บาล 
  2.1 ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งมีการ
ฝึกอบรมเพ่ือให้ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 
  2.2 ส่งเสริมให้ครู บุคลการทางการศึกษา นักเรียน ได้ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรม 
  2.3 ควบคุม ก ากับ ดูแลการปฏิบัติงาน การประพฤติปฏิบัติตนของครู บุคลากรทางการ
ศึกษา นักเรียน ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 
 3. ก าหนดให้มีหลักสูตรทางการศึกษาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สถานศึกษา 
  3.1 จัดให้มีหลักสูตรทางการศึกษา/หลักสูตรการฝึกอบรม ด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตสถานศึกษา 
  3.2 ก าหนดให้หลักสูตรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา เป็นหลักสูตร
บังคับท่ีใช้ฝึกอบรมครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนทุกระดับ 
  3.3 ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการ ตลอดจนข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตสถานศึกษา 
 4. ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต  

4.1 ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม  

4.2 รณรงค์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สังคมมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการ 
ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม  

4.3 ส่งเสริม เชิดชู หน่วยงานหรือบุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการ 
ทุจริตสถานศึกษา  

4.4 ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างค่านิยมในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตสถานศึกษา  
ยุทธศาสตร์ที ่2 : บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  

วัตถุประสงค์  
มุ่งประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตสถานศึกษา ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาใน
การติดตาม ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติ มิชอบในสถานศึกษา เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครอง 
ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาให้เป็นกลไกในการตรวจสอบ ถ่วงดุล รวมถึงการสร้างหลักประกันความ
ปลอดภัยในการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน  
1. บูรณาการหน่วยงานสถานศึกษากับองค์กรทุกภาคส่วนเพ่ือสร้างความตระหนักและปลูกจิตสานึก

การเป็นพลเมอืงด ี 
1.1 ประสานความร่วมมือทางด้านข้อมูลและการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับ

องค์กรทุกภาคส่วน  
1.2 ส่งเสริม สนับสนุน องค์กรและบุคลากรทางด้านสื่อสารมวลชนให้มีความเข้มแข็งและเป็น  



อิสระในการทาหน้าที่ตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนรับทราบ  
1.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบอินเทอร์เน็ต เพ่ือทาการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา โดยมีเว็บบอร์ดเพ่ือติดต่อสื่อสารระหว่างกัน  
1.4 เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา  

2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ  
2.1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษามีความ

ตื่นตัวต่อสภาพปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในสถานศึกษา 
2.2 สร้างและพัฒนาช่องทางในการรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้มีความสะดวกหลากหลาย

รวมทั้งสร้างหลักประกันความปลอดภัยให้แก่บุคคล หน่วยงานหรือข้อมูลนั้น 
2.3 ส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร  
2.4 ก าหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้แจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้ได้รับรางวัลตอบแทน  
2.5 ให้องค์กรหรือบุคลากรด้านสื่อสารมวลชนเป็นสื่อกลางในการแสวงหาความร่วมมือเพ่ือ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  
3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอ านาจทางการศึกษา  

3.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา
โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  

3.2 พัฒนาประสิทธิภาพการติดตามประเมินผลการดาเนินการตามกลยุทธ์จุดเน้น เพ่ือพัฒนา
คุณภาพทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที ่3 : เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  

วัตถุประสงค์  
มุ่งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อ านาจให้เหมาะสมชัดเจนและมี

ประสิทธิภาพ สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ส่งเสริมความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับหน่วยงานทุกภาค
ส่วน  

มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน  
1. พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม พร้อมทั้งสร้างความโปร่งใสและเป็นธรรมในการ

บริหารงานบุคคลภายใต้ระบบคุณธรรม  
1.1 ให้สถานศึกษาที่มีพันธกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  มีโครงสร้างของ

หน่วยงาน อัตรากาลัง การบริหารงานบุคคล และงบประมาณที่เหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจและความ
รับผิดชอบ  

1.2 สนับสนุนให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อ านาจระหว่างหน่วยงานสถานศึกษา
ด้วยกันเอง  

1.3 ให้สถานศึกษา ควบคุม กากับ ติดตาม ประเมินผล การใช้อ านาจในการปฏิบัติงานด้าน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

2 . สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต  

2.1 วางแนวทางและส่งเสริมบทบาทความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับ
ภาคเอกชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 



2.2 ประสานความร่วมมือกับองค์กรภาคเอกชนเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในสถานศึกษา  

3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร  
3.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา  
3.2 พัฒนาปรับปรุงและเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการบริหารงานที่โปร่งใสและเป็นธรรม  

4. ส่งเสริมประสิทธิภาพการดาเนินงานด้านการจัดระบบการควบคุมภายในและบริหารจัดการความ
เสี่ยง  

4.1 ส่งเสริมให้มีการจัดทารายงานการควบคุมภายในของสถานศึกษา  
4.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกสถานศึกษามีแผนการตรวจสอบภายในที่เป็นระบบและมี

ประสิทธิภาพ  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตสถานศึกษา  

วัตถุประสงค์ 
มุ่งพัฒนาสมรรถนะ และขีดความสามารถให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาให้สัมฤทธิผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือแก้ไขสภาพปัญหาการทุจริตให้เป็น
ระบบอย่างต่อเนื่อง สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพให้สามารถร่วมมือหรือประสานการปฏิบัติกับองค์กรทุกภาค
ส่วน  

มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน  
1. พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถของครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต  
1.1 ก าหนดให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ฝึกอบรมหลักสูตรด้านการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต ในสถานศึกษา เพ่ือให้มีความเชี่ยวชาญ  
1.2 ก าหนดให้มีหลักสูตรการศึกษา และหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพด้านการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  
2. สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  

2.1 ส่งเสริมให้สถานศึกษาร่วมกันสร้างมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ  
2.2 ก าหนดให้มีหน่วยงานหลัก เพ่ือรับผิดชอบในการติดตามประเมินผล รวมถึงการลงโทษ

คร ูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน  
3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน หลักสูตรการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี 

3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติ
หน้าที่และแนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ต่าง ๆ  

4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสร้างองค์ความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
สถานศึกษา  

4.1 จัดให้มีกิจกรรมการสร้างองค์ความรู้ในเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สถานศึกษาแก่ คร ูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน  



4.2 ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีการแลกเปลี่ยนความรู้ และข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต  
ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

1. โรงเรียนหาดสาราญวิทยาคม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม  
2. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีจิตสานึกในการเป็นพลเมืองดี ปฏิบัติงานตามระเบียบ

วินัย และมีความซื่อสัตย์สุจริต  
3. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน

สถานศึกษามากยิ่งข้ึน  
4. โรงเรียนหาดสาราญวิทยาคม ปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลักปรัชญา

เศรษฐกิจ พอเพียง เป็นแนวทางปฏิบัติ  
5. โรงเรียนหาดสาราญวิทยาคม มีความเข้าใจและให้ความร่วมมือในกิจกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา  
6. ส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมในสถานศึกษาได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป  

บทสรุป  
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนหาดสาราญวิทยาคม  ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 จัดทาขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
สถานศึกษา ปฏิบัติงานในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้บรรลุตามวัตถุประสงค์  เกิดผลสัมฤทธิ์
ตามที่คาดหวังไว้ ทาให้การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่มีความ
รับผิดชอบ ทาให้ผู้ปกครอง ขุมขน คณะกรรมการสถานศึกษา มีความเชื่อถือในความมีคุณธรรม ความมี
จริยธรรม การปฏิบัติหน้าที่โดยการค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการยึดมั่นในหลัก
ธรรมาภิบาล สามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 
ให้ลดน้อยลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  

ดังนั้น ในการดาเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  ต้องบูรณาการและ
อาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และจะต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องให้เป็นระบบ โดยหากมีการบูรณาการ
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอย่างจริงจังและต่อเนื่องแล้ว ก็จะส่งผลต่อการบรรลุตามผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังไว้ 
ส่วนราชการและสถานศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม คณะครู บุคลากรทางการศึกษา 
นักเรียน มีความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษามากยิ่งขึ้น มีจิตสานึกในการเป็น
พลเมืองด ีปฏิบัติงานตามระเบียบวินัย และมีความซื่อสัตย์สุจริต ทุกภาคส่วนมีความเข้าใจและให้ความร่วมมือ
ในกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และยึด
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางปฏิบัติ รวมถึงส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับ
จังหวัดและระดับประเทศให้ยั่งยืนได้อีกด้วย 


