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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตโรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) 

อ าเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจ าปีงบประมาณ 2565 

หลักการและเหตุผล การจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนบ้านวังแดง(สห
จิตวิทยาคาร) ประจําปีงบประมาณ 2565 นั้นได้ทําการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา โดยกําหนดให้สถานศึกษาต้องจัดท้าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในหน่วยงานของตน เพ่ือสนับสนุนและให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปราบปรามการทุจริต
สถานศึกษา 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างจิตสํานึก ค่านิยมสถานศกึษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนในการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริตสถานศึกษา 

วิสัยทัศน์ 

เป็นโรงเรียนดี มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มุ่งพัฒนาคนไทย 4.0 เพ่ิมพูนทักษะและความรู้คู่
คุณธรรม สุขภาพชีวิตดีเลิศล้ํา น้อมนําเศรษฐกิจพอเพียง 

ค าขวัญ/ ปรัชญา/ อัตลักษณ ์ 

ปรัชญาโรงเรียน   การศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต 

ค าขวัญ    ทักษะดี งานอาชีพเด่น เน้นคุณธรรม 

อัตลักษณผู้เรียน   ยิ้ม ไหว้ ทักทาย ใช้เทคโนโลยี 

เอกลักษณ 

งานอาชีพเด่น เน้นเทคโนโลยี 

พันธกิจ 

จัดการศึกษาให้ผู้เรียนระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดหาและพัฒนาครู แหล่งเรียนรู้และอาคาร
สถานที่ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
 



ยุทธศาสตร์ที่1: เสริมสร้างจิตสํานึก ค่านิยม ให้สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

วัตถุประสงค์ มุ่งส่งเสริม เสริมสร้างจิตสํานึกและค่านิยมให้แก่สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิ
บาล โดยมีทัศนคติ วิสัยทัศน์ ในการร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบรณรงค์ 
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ทุกภาคส่วนมีวินัย เคารพกฎหมาย ที่จะเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหาการพัฒนา
ตลอดจนเป็นการวางรากฐานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 

1. ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1.1 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนให้ปฏิบัติงานและดําเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1.2 ประยุกต์การน้าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดมรรคผลในทางปฏิบัติ 

1.3 จัดให้มีหลักสูตรการเรียนรู้หรือการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่ครู
บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 

2. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับได้เรียนรู้และปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยหลักธรรมา 

2.1 ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนความรู้ ความเข้าใจ รวมทั งมีการฝึกอบรมเพ่ือให้
ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 

2.2 ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ได้ประพฤติปฏิบัติตนตมามาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรม 

2.3 ควบคุม กํากับ ดูแลการปฏิบัติงาน การประพฤติปฏิบัติตนของครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนให้
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 

3. กําหนดให้มีหลักสูตรทางการศึกษา เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันและปราบปราม สถานศึกษา  

3.1 จัดให้มีหลักสูตรทางการศึกษา/หลักสูตรการฝึกอบรม ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สถานศึกษา 

3.2 กําหนดให้หลักสูตรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐเป็นหลักสูตรบังคับที่ใช้ฝึกอบรม
ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนทุกระดับ 

3.3 ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการ ตลอดจนข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สถานศึกษา 

4. ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชูความดีความซื่อสัตย์สุจริตและการต่อต้านการทุจริต 



4.1 ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 

4.2 รณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้สังคมมีค่านิยม และเห็นคุณค่าของยกย่องเชิดชูการประพฤติ
ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 

4.3 ส่งเสริม เชิดชู หน่วยงานหรือบุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบป การทุจริต
สถานศึกษา 

4.4 ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างค่านิยมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สถานศึกษา 

 

ยุทธศาสตร์ที่2 :บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

วัตถุประสงค์ มุ่งประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับทุกภาคส่วนในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชนคณะกรรมการ
สถานศึกษาในการติดตามตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในสถานศึกษาเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่าย
ผู้ปกครอง ชุมชนคณะกรรมการสถานศึกษาให้เป็นกลไกในการตรวจสอบ ถ่วงดุล รวมถึงการสร้างหลักประกัน
ความปลอดภัยในการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 

1. บูรณาการหน่วยงานสถานศึกษากับองค์กรทุกภาคส่วนเพ่ือสร้างความตระหนักและปลูกจิตสํานึกการเป็น
พลเมืองด ี

1.1 ประสานความร่วมมือทางด้านข้อมูลและการปฏิบัติงานระหว่างหสถานศึกษา หน่วยงาน 

กับองค์กรทุกภาคส่วน 

1.2 ส่งเสริมสนับสนุน องค์กรและบุคลากรทางด้านสื่อสารมวลชนให้มีความเข้มแข็งและเป็นอิสระใน 

การท้าหน้าที่ตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนรับทราบ 

1.3 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบอินเทอร์เน็ต เพ่ือท้าการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ใน 

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา โดยให้มีเว็บบอร์ดเพื่อติดต่อสื่อสาร ระหว่างกัน 

1.4 เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา 



2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาในการติดตาม ตรวจสอบการทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบ 

2.1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษามีความตื่นตัวต่อ 

สภาพปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในสถานศึกษา 

2.2 สร้างและพัฒนาช่องทางในการรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้มีความสะดวกหลากหลาย รวมทั้งสร้าง 

หลักประกันความปลอดภัยให้แก่บุคคล หน่วยงานหรือข้อมูลนั้น 

2.3 ส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 

2.4 กําหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้แจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้ได้รับรางวัลตอบแทน 

2.5 ให้องค์กรหรือบุคลากรด้านสื่อสารมวลชนเป็นสื่อกลางในการแสวงหาความร่วมมือเพ่ือป้องกันและ 

ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

 

ยุทธศาสตร์ที่3 :เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

วัตถุประสงค์ มุ่งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ้านาจให้เหมาะสม
ชัดเจนและมีประสิทธิภาพสร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการ 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตส่งเสริมความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตก หน่วยงานทุก
ภาคส่วน 

มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 

1. พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม พร้อมทั้งสร้างความโปร่งใสและเป็นธรรมในการบริหารงาน
บุคคลภายใต้ระบบคุณธรรม 

1.1 ให้สถานศึกษาท่ีมีพันธกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีโครงสร้างของ หน่วยงาน 

อัตรากําลัง การบริหารงานบุคคล และงบประมาณที่เหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจและความ รับผิดชอบ 

1.2 สนับสนุนให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อ้านาจระหว่างสถานศึกษาด้วยกันเอง 

1.3 ให้สถานศึกษาควบคุม กํากับ ติดตาม ประเมินผล การใช้อ้านาจในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและ 

ปราบปรามการทุจริต 



2. สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต 

2.1 วางแนวทางและส่งเสริมบทบาทความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนใน 

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

2.2ประสานความร่วมมือกับองค์กรภาคเอกชนเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

3. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการป้องกันและปราบปรามกสถานศึกษารทุจริต 

3.1 สนับสนุนให้หน่วยงสถานศึกษาดําเนินการจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ออุปกรณ์ท่ีมีหรือความทันสมัยมา 

ใช้ในการดําเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

3.2 สนับสนุนให้มีการศึกษา ค้นคว้า และวิจัยงานด้านการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตสถานศึกษา 

3.3 ให้มีการวางระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาของแต่ละ
หนว่ยงาน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการดําเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

4. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร 

4.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 

4.2 พัฒนาปรับปรุงและเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการบริหารงานที่โปร่งใสและเป็นธรรม 

5. ส่งเสริมประสิทธิภาพการดําเนินงานด้านการจัดการระบบการควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง 

5.1 ส่งเสริมให้มีการจัดท้ารายงานควบคุมภายในของสถานศึกษา 

5.2 ส่งเสิรมสนับสนุนให้ทุกสถานศึกษามีแผนการตรวจสอบภายในที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4: พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สถานศึกษา 

วัตถุประสงค์ มุ่งพัฒนาสมรรถนะ และขีดความสามารถให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาให้สัมฤทธิผลได้อย่างมีประสิทธิภาพไขสภาพปัญหาการทุจริตให้เป็น
เพ่ือแก้ระบบอย่างต่อเนื่อง สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพให้สามารถร่วมมือหรือประสานการปฏิบัติกับองค์กรทุกส่วน 

มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 



1. พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถของครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต 

1.1 กําหนดให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนฝึกอบรมหลักสูตรด้านการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริตภาครัฐเพื่อให้มีความเชี่ยวชาญ 

1.2 กําหนดให้มีหลักสูตรการศึกษา และหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพด้านการป้องกันแปราบปราม 

การทุจริตสถานศึกษา 

1.3 ส่งเสริมให้หน่วยงสถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนความรู้ และข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันและ 

ปราบปราม การทุจริต 

2. สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

2.1 ส่งเสริมให้หน่วยงานสถานศึกษาร่วมกันสร้างมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ 

2.2 กําหนดให้มีหน่วยงานหลัก เพ่ือรับผิดชอบในการติดตามประเมินผล รวมถึงการลงโทษ ครูบุคลากร 

ทางการศึกษา นักเรียน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส 

2. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนมีจิตสํานึกในการปฏิบัติงานตามระเบียบวินัย มีความ ซื่อสัตย์สุจริต 

3. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรมจริยธรรม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นแนวทางปฏิบัติ 

4. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนมีความเข้าใจและให้ความร่วมมือในกิจกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

5. โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร)ปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นแนวทางปฏิบัติ 

 

 

 

 



บทสรุป 

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 จัดทําขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงานในด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต สถานศึกษาในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เกิดผลสัมฤทธิ์ตาม
คาดหวังไว้ท้าให้การปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ของราชการเป็นไปในลักษณะที่มีความรับผิดชอบ ทําให้
ผู้ปกครองชุมชนกรรมการสถานศึกษา มีความเชื่อถือในความมีคุณธรรม จริยธรรม การปฏิบัติหน้าที่ การคํานึงถึง
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการยึดมั่นในหลักธรรมมาภิบาล สามารถแก้ปัญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของคณะครู บุคลงกากรทารศึกษา นักเรียนให้ลดน้อยลงได้อย่างมี ประสิทธิภาพและบังเกิดผล
อย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  

ดังนั้น ในการดําเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามสถานศึกษารทุจริตต้องบูรณาการและอาศัยความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วน และจะต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องให้เป็นระบบ โดยหากมีการบูรณาการความร่วมมือจากทุก
ภาคส่วนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ก็จะส่งผลต่อการบรรลุตามผลสัมฤทธิ์ที่คงไว้ส่วนราชการและสถานศึกษา ปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรมครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนมีจิตสํานึกในการเป็นพลเมืองดี มีระเบียบ
วินัย และมีความซื่อสัตย์สุจริต 


