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ท่ีมา 
หลกัการและเหตุผล 

การทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นปัญหาท่ีมีมานาน และย่ิงมีกระบวนการท่ีมีความชบัซ้อนมากข้ึน ถือเป็นปัญหา
ท่ีเกิดข้ึนทั้งในองคก์ารภาครัฐและเอกชน ซ่ึงนบัวนัจะทวีความรุนแรงข้ึน ส่งผลให้เกิดวิกฤตศรัทธาต่อสังคมไทย ปัจจุบนัมี
การตรวจสอบและเผยแพร่ให้สาธารณชนไดร้ับทราบ ท าให้ประชาชนให้ความสนใจการท างานของภาครัฐมากย่ิงข้ึน 

การป้องกนัและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เป็นวาระแห่งชาติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ วนัท่ี ๑๙ ธันวาคม 
๒๕๔๙ โดยใชช่ื้อว่า "วาระแห่งชาติดา้นจริยธรรม ธรรมาภิบาล การป้องกนัการทุจริตประพฤติ มิชอบในภาครัฐ" ต่อมา
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวนัท่ี ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๑ เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐน าแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์
ชาติว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๕ ไปใชเ้ป็นกรอบ ทิศทางการประสานความร่วมมือ
ในการด าเนินการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต และแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การ ปฏิบัติโดยก าหนดเพิ่มเติมไวใ้น
แผนปฏิบติัราชการ ๔ ปีและแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของส่วนราชการซ่ึงจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบติัราชการ 
และการบูรณาการป้องกนัและปราบปรามแกไ้ขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน่ ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล 

ยุทธศาสตร์ชาติว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙ นโยบายการบริหารจดัการท่ีดี
มุ่งเน้นเสริมสร้างมาตรฐานดา้นคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ขา้ราชการและเจา้หน้าท่ีของรัฐ และพฒันาความโปร่งใสในการ
ปฏิบติังาน พร้อมทั้งป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของขา้ราชการ และเจา้หน้าท่ีของรัฐ น าไปสู่การ
ปฏิบติัให้บงัเกิดผลเป็นรูปธรรม และเป็นเคร่ืองมือช้ีน าการพฒันาหน่วยงานจาก ทุกภาคส่วน ให้เกิดการบูรณาการความ
ร่วมมือกนัอย่างจริงจงัในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต โดยมี วตัถุประสงคห์ลกั ๔ ประการ คือ  

๑) สังคมไทยมีวินยั คุณธรรมและจริยธรรม 
๒) เครือข่ายจากทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 
๓) ระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม กระจาย และถ่วงดุลอานาจอย่างมีประสิทธิภาพ  
๔)สังคมรู้เท่าทนั ร่วมคิดป้องกนัการทุจริต โดยจะมีการด าเนินการตามยุทธศาสตร์๔ ประการ  

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ : ปลูกจิตสานึก ค่านิยม คุณธรรม และจริยธรรม และสร้างวินยัแก่ทุกภาคส่วน 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ : รวมพลงัแผ่นดินป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ : เสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่หน่วยงานต่อตา้นการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ : สร้างบุคลากรมืออาชีพป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 

การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าดว้ยการป้องกนั และปราบปรามการทุจริตในส่วนราชการส านกังาน
คณะกรรมการการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านกังาน ป.ป.ช. และส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านกังาน ป.ป.ท.) ก าหนดให้ส่วนราชการ จดัท าแผนปฏิบติัการป้องกนัและปราบปราม
การทุจริตภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒ โดยมีแนวทางในการด าเนินงาน คือ หากส่วนราชการไดจ้ดัท า
แผนปฏิบติัราชการ ๔ ปีและมีการก าหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ตวัช้ีวดั ไวแ้ลว้ และเห็นว่าสามารถตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ไดก็้ให้น าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ตวัช้ีวดั ดงักล่าว มาบรรจุไวใ้นแผนปฏิบติัราชการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ หากไม่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติฯ ก็ก าหนดข้ึนมา
ใหม่และน าไปบรรจุไวใ้นแผนปฏิบติัราชการ๓ ปีดว้ย โดยก าหนดแผนงาน/โครงการ /กิจกรรม/ตวัช้ีวดั ให้เป็นไปตาม 



พนัธกิจ และสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์ของโรงเรียน ดงันั้น เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี โรงเรียนทพั
พระยาพิทยา จึงไดจ้ดัท าแผนป้องกนัและปราบปรามการทุจริต ๓ ปี(พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๗) ข้ึน เพื่อเป็นกรอบในการ
ด าเนินการป้องกนัและปราบปรามทุจริตของสถานศึกษา และให้ส่วนราชการ /หน่วยงาน ใชเ้ป็นแนวทางในการจดัท า
แผนปฏิบติัการการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตประจ าปีต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อส่งเสริมให้ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตสานึกในเร่ืองความซ่ือสัตยสุ์จริต มี 
คุณธรรม จริยธรรมในการด าเนินชีวิต และปฏิบติังาน 

๒. เพื่อป้องกนัและเฝ้าระวงัมิให้เกิดการทุจริต การปฏิบัติและ/หรือละเวน้การปฏิบติัหน้าที่โดยมิชอบใน 
การ ปฏิบติัราชการข้ึนภายในหน่วยงานโดยประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเครือข่ายภาคประชาชนในการ 
ติดตามตรวจสอบแจง้ขอ้มูลเบาะแสการประพฤติมิชอบ 

๓. เพื่อส่งเสริมให้ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านหนองไผ่มีระบบการท างานและ 
การ ตรวจสอบท่ีเขม้แข็งในการป้องกนัการทุจริต 

๔. เสริมสร้างศกัยภาพของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถปฏิบติังานไดอ้ย่างมี 
ประสิทธิภาพตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 
ข้อมูลประกอบการจัดท าแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
โรงเรียนทพัพระยาพิทยาไดจ้ดัท าแผนป้องกนัและปราบปรามการทุจริตให้สอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์ชาติว่าดว้ย 
การป้องกนัและปราบปรามการทุจริตท่ีส านกังาน ป.ป.ช. ก าหนดเป็นขอ้มูลประกอบการจดัท าแผน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การติดตามผลความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โรงเรียนทัพพระยาพิทยา 

แนวทางการตรวจติดตามผลความกา้วหน้าการปฏิบติังานตามแผนปฏิบติัการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ด าเนินการดงัน้ี 

ติดตามผลความกา้วหน้างาน/โครงการ และงบประมาณประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยก าหนดกิจกรรม และ
แผนผงั (Gantt Chart) การติดตามผลความกา้วหน้าในห้วงระยะเวลาการในการด าเนินโครงการตาม แผนปฏิบติัการฯ ดงัน้ี 

ท่ี 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลา (เดือน) 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑ 

จดัประชุมเจา้หน้าท่ี
ผูร้ับผิดชอบ 

และการจดัท าแผนปฏิบติัการฯ 
ประจ า ปี๒๕๖๕ ทบทวน/ 
วิเคราะห์ ความเส่ียงต่างๆ 

/ / / /         

๒ 

จดัท าแผนปฏิบติัการฯ 
ประจ าปี ๒๕๖๕ เสนอ 

คณะกรรมการ 
สถานศึกษา ผูอ้  านวยการ 
โรงเรียน ให้ความเห็นชอบ 

 / / / / / /      

๓ 
ส ารวจความคิดเห็นของผูม้ีส่วน 

ได ้ส่วนเสีย 
  / / / / / / / / /  

๔ ด าเนินการตามแผนปฏิบติัการฯ   / / / / / / / / / / 

๕ เสนอสรุปผลการด าเนินงาน           / / 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ความน า 
หลักการและเหตุผล 

ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ก าหนดประเมินผลการปฏิบติัราชการตามค ารับรองการ
ปฏิบติัราชการของโรงเรียนบา้นหนองไผ่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตวัช้ีวดัท่ี ๗ ระดบัความส าเร็จ ของการ
ด าเนินการตามมาตรการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต โดยพิจารณาจากผลส าเร็จของการด าเนินการ ตามแผนปฏิบติัการ
ป้องกนัและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา เพื่อขบัเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าดว้ยการป้องกนั และปราบปรามการทุจริต
สถานศึกษา และการจดัการขอ้ร้องเรียนเร่ืองการทุจริต การปฏิบัติหรือละเวน้การปฏิบติัหน้าที่โดยมิชอบของครู บุคลากร
ทางการศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และขอ้กล่าวหาครู บุคลากรทางการศึกษา ท่ีไม่ไดป้ฏิบัติหน้าที่ราชการดว้ย
ความรับผิดชอบต่อประชาชน ไม่มีคุณธรรม ไม่มีจริยธรรม ไม่ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นท่ีตั้ง และไม่มีธรรมาภิบาล 
ตามท่ีมีกฎหมาย ระเบียบ แบบแผน ของทางราชการท่ีเก่ียวขอ้งได้ก าหนดไวใ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ การตรวจสอบ
และน าเร่ืองร้องเรียนเขา้สู่กระบวนการสอบสวนขอ้เท็จจริง การแจง้ตักเตือน ด าเนินคดี หรืออื่นๆ ตามระเบียบ ขอ้กฎหมาย
ท่ีก าหนดไวใ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ในการจดัท าแผนปฏิบติัการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนบา้นหนองไผ่ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น โรงเรียนบน้หนองไผ่ ไดท้ าการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลจากแผนปฏิบติัการป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจริตสถานศึกษา และผลการด าเนินการตามแผนปฏิบติัการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยก าหนดให้สถานศึกษาตอ้งจัดท าแผนปฏิบติัการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตใน
หน่วยงานของตน เพื่อสนบัสนุนและสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์ว่าดว้ยการปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  
๔ ยุทธศาสตร์ ดงัน้ี 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ เสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยม ให้สถานศึกษาบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ เสริมสร้างความเขม้แข็งในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ พฒันาศกัยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต

สถานศึกษา 
วิสัยทัศน์ 

สถานศึกษาร่วมกบัชมุชน มุ่งพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณธรรม น าความรู้ มุง่สู่มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเสริมสร้าง
ทกัษะอาชีพ ตามหลกัการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส านึกในความเป็นไทย กา้วไกลสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคม
โลก 
พันธกิจ 

๑.พฒันาการจดัการเรียนการสน โดยเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญัให้บรรลุมาตรฐานการศึกษา 
๒.ส่งเสริม สนบัสนุนให้ชุมชนเห็นความส าคญัของการศึกษา และมีส่วนร่วมในการจดัการเรียนการสอนของ

โรงเรียน 
๓.พฒันาระบบปฏิบติังานของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ โดยใชน้วตักรรมและเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั 
๔.ส่งเสริมการพฒันาบุคลากร เพื่อพฒันาศกัยภาพในการท างาน 
๕.จดัสภาพแวดลอ้มและแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
๖.ส่งเสริมให้ครูและผูเ้รียนด าเนินชีวิตบนพื้นฐานของความเป็นไทยตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๗.พฒันานกัเรียน เพื่อเป็นทรัพยากรในการเขา้สู่ประชาคมอาเชียน 



เป้าประสงค์ 
นกัเรียนมีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรมสามารถน าความรู้ไปใชใ้นการศึกษา

ต่อ หรือประกอบอาชีพ และมีความพร้อมในการเป็นสมาชิกท่ีดีของประชาคมอาเชียน 
 

ยุทธศาสตร์และมาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : เสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยม ให้สถานศึกษาบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล 
วัตถุประสงค์ 

มุ่งส่งเสริมเสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยมให้แก่สถานศึกษาบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล โดยมีทศันคติ
วิสัยทศัน์ ในการร่วมกนัแกไ้ขและรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบสถานศึกษา รวมทั้งการรณรงค์
เผยแพร่ ประชาสัมพนัธ์ ให้ทุกภาคส่วนมีวินยั เคารพกฎหมาย กฎและระเบียบ ท่ีจะเป็นกลไกในการแกไ้ขปัญหา 
การพฒันา ตลอดจนเป็นการวางรากฐานในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  
มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 

๑. ส่งเสริมการปฏิบติังานและการด าเนินชีวิตตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๑.๑ เสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา นกัเรียน ให้ปฏิบติังานและด าเนิน  

ชีวิตตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๑.๒ ประยุกต์การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้ห้เกิดมรรคผลในทางปฏิบติั 
๑.๓ จดัให้มีหลกัสูตรการเรียนรู้หรือการฝึกอบรมเก่ียวกบัการใชห้ลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่ครู 

บุคลากรทางการศึกษา นกัเรียน 
๒. ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นกัเรียน ได้เรียนรู้และปฏิบัติงานตามหน้าที่ดว้ยหลกั ธรรมาภิบาล  

๒.๑ ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นกัเรียน มีความรู้ ความเขา้ใจ รวมทั้งมีการฝึกอบรมเพื่อให้
ปฏิบติังานตามหลกัธรรมาภิบาล 

๒.๒ ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นกัเรียน ไดป้ระพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางคุณธรรม
และจริยธรรม 

๒.๓ ควบคุม ก ากบั ดูแลการปฏิบัติงาน การประพฤติปฏิบติัตนของครู บุคลากรทางการศึกษา นกัเรียน 
ให้เป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 
๓. ก าหนดให้มีหลกัสูตรทางการศึกษาเพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  

๓.๑ จดัให้มีหลกัสูตรทางการศึกษา/หลกัสูตรการฝึกอบรม ดา้นการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต
สถานศึกษา 

๓.๒ ก าหนดให้หลกัสูตรดา้นการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา เป็นหลกัสูตรบงัคบัท่ีใช้
ฝึกอบรมครู บุคลากรทางการศึกษา นกัเรียน ทุกระดบั 

๓.๓ ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการ ตลอดจนขอ้มูลข่าวสารดา้นการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต
สถานศึกษา 
๔.ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชความดี ความซ่ือสัตยสุ์จริต และการต่อตา้นการทุจริต 

๔.๑ ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นกัเรียน ปฏิบติัหน้าที่ราชการดว้ยความ
ซ่ือสัตย ์สุจริต เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 



๔.๒ รณรงค ์เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ให้สังคมมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการ ประพฤติ
ปฏิบติัตนตามหลกัคุณธรรมและจริยธรรม 

๔.๓ ส่งเสริม เชิดชู หน่วยงานหรือบุคคลท่ีมีผลงานดีเด่นดา้นการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต
สถานศึกษา 

๔.๔ ส่งเสริม สนบัสนุนให้ทุกภาคส่วนร่วมกนัสร้างค่านิยมในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต
สถานศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
วัตถุประสงค์ 

มุ่งประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากบัทุกภาคส่วนในการป้องกนัและปราบปราม การทุจริต
สถานศึกษา ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของผูป้กครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาในการ ติดตามตรวจสอบ
การทุจริตหรือประพฤติ มิชอบในสถานศึกษา เสริมสร้างและพฒันาเครือข่ายผู ้ปกครอง ชุมชนคณะกรรมการสถานศึกษา
ให้เป็นกลไกในการตรวจสอบ ถ่วงดุล รวมถึงการสร้างหลกัประกนัความปลอดภยัในการแจง้ขอ้มูลหรือเบาะแสในการ
ป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 
มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 

๑. บูรณาการหน่วยงานสถานศึกษากบัองคก์รทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความตระหนกัและปลูกจิตส านึกการเป็น
พลเมืองดี 

๑.๑ ประสานความร่วมมือทางดา้นขอ้มูลและการปฏิบติังานระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากบัองคก์รทุก
ภาคส่วน 

๑.๒ ส่งเสริม สนบัสนุน องคก์รและบุคลากรทางดา้นส่ือสารมวลชนให้มีความเขม้แข็งและเป็น อิสระ
ในการท าหน้าท่ีตรวจสอบและเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารให้สาธารณชนรับทราบ 

๑.๓ ส่งเสริมสนบัสนุนให้สถานศึกษามีระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อท าการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ ในการ 
ป้องกนัและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา โดยมีเวบ็บอร์ดเพื่อติดต่อส่ือสาร ระหว่างกนั 

๑.๔ เสริมสร้างและพฒันาเครือข่ายผูป้กครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา 
๒. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 

๒.๑ เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ผูป้กครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษามีความ ต่ืนตวั 
ต่อสภาพปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในสถานศึกษา 

๒.๒ สร้างและพฒันาช่องทางในการรับแจง้ขอ้มูลหรือเบาะแส ให้มีความสะดวกหลากหลาย รวมทั้ง 
สร้างหลกัประกนัความปลอดภยัให้แก่บุคคล หน่วยงานหรือขอ้มูลนั้น 

๒.๓ ส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสาร 
๒.๔ ก าหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผูแ้จง้ขอ้มูลหรือเบาะแส ให้ไดร้ับรางวลัตอบแทน 
๒.๕ ให้องคก์รหรือบุคลากรดา้นส่ือสารมวลชนเป็นส่ือกลางในการแสวงหาความร่วมมือเพื่อ ป้องกนั 

และปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
๓. พฒันาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอ านาจทางการศึกษา 

๓.๑ พฒันาประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา โดย 
เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 



๓.๒ พฒันาประสิทธิภาพการติดตามประเมินผลการด าเนินการตามกลยุทธ์จุดเน้น เพื่อพฒันาคุณภาพ
ทางการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : เสริมสร้างความเขม้แข็งในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
วัตถุประสงค์ 

มุ่งพฒันาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใชอ้ านาจให้เหมาะสมชดัเจน และมี
ประสิทธิภาพ สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากบัภาคเอกชนให้มีศกัยภาพในการป้องกนั และ  
ปราบปรามการทุจริต ส่งเสริมความร่วมมือดา้นการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตกบัหน่วยงานทุกภาคส่วน 
มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 

๑. พฒันาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม พร้อมทั้งสร้างความโปร่งใสและเป็นธรรมในการบริหารงาน
บุคคลภายใตร้ะบบคุณธรรม 

๑.๑ ให้สถานศึกษาที่มีพนัธกิจดา้นการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต มีโครงสร้างของ หน่วยงาน 
อตัราก าลงั การบริหารงานบุคคล และงบประมาณที่เหมาะสม สอดคลอ้งกบั ภารกิจและความรับผิดชอบ 

๑.๒ สนบัสนุนให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใชอ้ านาจระหว่างหน่วยงานสถานศึกษา ดว้ยกนัเอง 
๑.๓ ให้สถานศึกษา ควบคุม ก ากบั ติดตาม ประเมินผล การใชอ้ านาจในการปฏิบติังานดา้น การป้องกนั

และปราบปรามการทุจริต 
๒ .สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงนสถานศึกษากบัภาคเอกชนให้มีศกัยภาพในการป้องกนัและ 

ปราบปรามการทุจริต 
๒.๑ วางแนวทางและส่งเสริมบทบาทความร่วมมือระหว่างหน่วยงนสถานศึกษากบัภาคเอกชน ใน  

การป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 
๒.๒ ประสานความร่วมมือกบัองคก์รภาคเอกชนเก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต ใน  

สถานศึกษา 
๓. พฒันาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคก์ร 

๓.๑ พฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการของสถานศึกษา 
๓.๒ พฒันาปรับปรุงและเผยแพร่หลกัเกณฑ์ในการบริหารงานท่ีโปร่งใสและเป็นธรรม  

๔. ส่งเสริมประสิทธิภาพการด าเนินงานดา้นการจดัระบบการควบคุมภายในและบริหารจดัการความเส่ียง 
๔.๑ ส่งเสริมให้มีการจดัท ารายงานการควบคุมภายในของสถานศึกษา 
๔.๒ ส่งเสริมสนบัสนุนให้ทุกสถานศึกษามีแผนการตรวจสอบภายในที่เป็นระบบและมี ประสิทธิภาพ  

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พฒันาศกัยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นกัเรียน ในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
วัตถุประสงค์ 

มุ่งพฒันาสมรรถนะ และขีดความสามารถให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นกัเรียน ในการป้องกนั และปราบปราม  
การทุจริตสถานศึกษาให้สัมฤทธิผลไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อแกไ้ขสภาพปัญหาการทุจริตให้เป็น ระบบอย่างต่อเน่ือง 
สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพให้สามารถร่วมมือหรือประสานการปฏิบติักบัองคก์รทุกภาคส่วน  
 
 
 
 



มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 
๑. พฒันาสมรรถนะและขีดความสามารถของครู บุคลากรทางการศึกษา นกัเรียน ในการป้องกนัและปราบปราม

การทุจริต 
๑.๑ ก าหนดให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นกัเรียน ฝึกอบรมหลกัสูตรดา้นการป้องกนัและปราบปราม

การทุจริต ในสถานศึกษา เพื่อให้มีความเช่ียวชาญ 
๑.๒ ก าหนดให้มีหลกัสูตรการศึกษา และหลกัสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพดา้นการป้องกนัและปราบปราม

การทุจริตสถานศึกษา 
๒. สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพดา้นการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

๒.๑ ส่งเสริมให้สถศึกษาร่วมกนัสร้างมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ 
๒.๒ ก าหนดให้มีหน่วยงานหลกั เพื่อรับผิดชอบในการติดตามประเมินผล รวมถึงการลงโทษครู 

บุคลากรทางการศึกษา นกัเรียน 
๓. ส่งเสริมการปฏิบติังานของบุคลากรตามหลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี 

๓.๑ ส่งเสริมและสนบัสนุนให้มีการฝึกอบรมครู บุคลากรทางการศึกษา นกัเรียน หลกัสูตรการบริหาร
กิจการบา้นเมืองท่ีดี 

๓.๒ ส่งเสริมและสนบัสนุนให้มีการฝึกอบรมหลกัสูตรคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบติัหน้าที่และ
แนวทางปฏิบติัตาม พ.ร.บ. ต่าง ๆ 
๔. ส่งเสริมและสนบัสนุนให้มีการสร้างองคค์วามรู้เร่ืองการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา 

๔.๑ จดัให้มีกิจกรรมการสร้างองคค์วามรู้ในเร่ืองการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาแก่ 
ครู บุคลากรทางการศึกษา นกัเรียน 

๔.๒ ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีการแลกเปลี่ยนความรู้ และขอ้มูลข่าวสารดา้นการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริต 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑. โรงเรียนทพัพระยาพิทยาปฏิบติัหน้าที่ดว้ยความโปร่งใสและเป็นธรรม 
๒. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นกัเรียน มีจิตส านึกในการเป็นพลเมืองดี ปฏิบติังานตามระเบียบวินยั และมี

ความซ่ือสัตยสุ์จริต 
๓. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นกัเรียน มีความรู้เร่ืองการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษามาก

ย่ิงข้ึน 
๔. โรงเรียนบา้นหนองไผ่ ปฏิบติังานตามหลกัคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็น

แนวทางปฏิบติั 
๕.โรงเรียนบา้นหนองไผ่มีความเขา้ใจและให้ความร่วมมือในกิจกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 

ในสถานศึกษา 
๖. ส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมในสถานศึกษาไดอ้ย่างมัน่คงและยัง่ยืนตลอดไป 
 
 
 



บทสรุป 
แผนปฏิบติัการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนทพัพระยาพิทยาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

จดัท าข้ึนเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินงานในดา้นการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตของสถานศึกษา ปฏิบติังานใน
ดา้นการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตให้บรรลุตามวตัถุประสงค ์เกิดผลสัมฤทธ์ิตามท่ีคาดหวงัไว ้ท าให้การปฏิบติั
ราชการตามอ านาจหน้าที่ของขา้ราชการเป็นไปในลกัษณะที่มีความรับผิดชอบ ท าให้ผูป้กครอง ชุมชน คณะกรรมการ
สถานศึกษา มีความเช่ือถือในความมีคุณธรรม ความมีจริยธรรม การปฏิบติัหน้าที่โดยการ ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการยึดมัน่ในหลกัธรรมาภิบาล สามารถแกไ้ขปัญหาการ ทุจริตและประพฤติมิชอบของคณะ
ครู บุคลากรทางการศึกษา นกัเรียน ให้ลดน้อยลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบงั เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมมากย่ิงข้ึน 

ดงันั้น ในการด าเนินงานดา้นการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ตอ้งบูรณาการและอาศยัความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วน และจะตอ้งปฏิบติัอย่างต่อเน่ืองให้เป็นระบบ โดยหากมีการบูรณาการความร่วมมือ จากทุกภาคส่วน
อย่างจริงจงัและต่อเน่ืองแลว้ ก็จะส่งผลต่อการบรรลุตามผลสัมฤทธ์ิท่ีคาดหวงัไว ้ส่วนราชการและสถานศึกษา ปฏิบติัหน้าที่
ดว้ยความโปร่งใสและเป็นธรรม คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นกัเรียน มีความรู้เร่ือง การป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจริตในสถานศึกษามากย่ิงข้ึน มีจิตส านึกในการเป็นพลเมืองดี ปฏิบติังานตาม ระเบียบวินยั และมีความซ่ือสัตยสุ์จริต ทุก
ภาคส่วนมีความเขา้ใจและให้ความร่วมมือในกิจกรรมการป้องกนัและ ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ปฏิบติังานตาม
หลกัคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางปฏิบติั รวมถึงส่งผลต่อการพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมในระดบัจงัหวดัและระดบัประเทศให้ยัง่ยืนได้ อีกดว้ย 

 
 
 
 
 
 
 

(นายจ าเนียร   พวงแกว้) 
      ผูอ้  านวยการโรงเรียนทพัพระยาพิทยา 


