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ก 

คำนำ 

      ปัญหาการทุจริตคอรร์ัปชั่นและประพฤติมิชอบ  ได้ก่อให้เกิดผลกระทบโดยตรงต่อระบบเศรษฐกิจ  การเมือง  
สังคม  ความมั่นคง  ตลอดจนภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของประเทศ ซึ่งผลกระทบดังกล่าวส่งผลต่อเน่ืองทำให้ประชา
สังคมมีความคาดหวังต่อกระบวนการต่างๆ ของภาครัฐ  ทีจ่ะแก้ไขปัญหาและดำเนินการใดๆในการป้องกันและปราบปราม
การทจุรติของประเทศ ซึ่งแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทจุรติโรงเรียนพานพรา้ว ประจำปีงบประมาณ 2565 
ดำเนินการภายใต้โครงการเสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาต ิ
ว่าดว้ยการป้องกันและปราบปรามการทจุริต และเป็นไปตามแนวทางการจดัทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิง
ยุทธศาสตร ์ประเด็นการป้องกันปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2565 ภายใต้แนวทาง
หลัก 3 แนวทาง ประกอบด้วย 1) สร้างจติสำนึก และปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต  2) สร้างกลไกป้องกันการทจุรติ และ    
3) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจรติ  

   ขอขอบพระคุณหน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่ให้ความร่วมมือในการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทจุรติโรงเรียนพานพรา้ว  ประจำปีงบประมาณ 2565 จนสำเร็จ เพื่อเป็นกรอบทิศทางในดำเนินการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาต ิและนโยบายสำคัญ อันจะส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติ
ราชการลดน้อยลง  

  

                                                                                                                      โรงเรียนพานพร้าว 
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ความนำ 

หลักการและเหตุผล 

การทจุรติในสังคมไทยระหว่างช่วงเวลากวา่ทศวรรษ ส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาลและเป็นอุปสรรค สำคัญ 
ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทกุมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เป็นทุจริตทางตรงไม่ซับซ้อน อาทิ การรบั
สินบน การจัดซื้อจดัจ้าง ในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็นการทุจริตที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ตัวอย่างเชน่ การทจุรติเชิงนโยบาย   
การทจุรติข้ามแดนข้ามชาติ ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่อาชญากรรมอื่น ๆ มากมายและส่งผลกระทบทางลบในวงกวา้ง 

รัฐบาลได้ตระหนักในสถานการณ์การทุจริตทั้งในภาครัฐและในระดับชาต ิโดยพลเอกประยุทธ ์  จนัทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศนโยบายในการป้องกันและปราบปรามการทจุรติ ปรากฏในดา้นการส่งเสริมการบริหาร ราชการ
แผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐข้อ 10.5 ใช ้มาตรการทาง
กฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนึก ในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็น ข้าราชการและความ
ซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครฐัที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครดั ยกเลิก หรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ   ต่าง ๆ ที่ไม่จำเป็น สร้าง
ภาระแก่ประชาชนเกินควร หรอืเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการจดัซื้อจัดจา้ง การอนญุาต อนุมตัิ และการขอรับ
บริการจากรัฐ ซึ่งมีข้ันตอนยืดยาวใช้เวลานาน ซ้ำาซ้อนและเสียค่าใช้จ่าย ทั้งของภาครัฐและประชาชน ประกอบกับ
ยุทธศาสตร์ชาต ิว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทจุรติ ซึ่งเป็นกรอบทิศทางการดำเนินการของทุกภาคส่วนในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต และนโยบายปราบปรามการทุจริตของรฐับาล ที่มุ่งส่งเสริมปลูกจติสำนึกให้สังคมไทยมี
วินัย และยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ควบคู่กับการพัฒนาเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริต อยา่งบูรณาการโดย
ให้ประชาชนมีบทบาท สำคัญในกระบวนการดำเนินงานอย่างมีส่วนร่วม โปร่งใส เสมอภาคและเป็นธรรม สรา้งระบบและ
กลไกที่มีอิสระ อย่างแทจ้ริงในการตรวจสอบ ควบคุม กระจาย ถ่วงดุลอำนาจ ควบคู่กับการพัฒนากฎหมายกฎระเบียบ 
ตลอดจน พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ระบบข้อมูลสารสนเทศรวมทั้งพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ดา้นการป้องกัน ปราบปราม 
การทจุรติอย่างมีจรรยาบรรณและต่อเนื่อง โดยยุทธศาสตรด์ังกล่าว เป็นผลจากสถานการณ์การทจุริตที่มกีารเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วต่อเน่ือง และบทเรียนที่ได้รับจากการแปลงยุทธศาสตร์ชาติ วา่ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้ง
สองฉบับที่ผ่านมาสู่การปฏิบัติ จึงได้มีการริเริ่มแนวคิดในการปรับปรุงยุทธศาสตร์ชาติ วา่ดว้ยการป้องกันและปราบปราม
การทจุรติ ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและสถานการณ์การดำเนินงานดา้นการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่
เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน โดยจะต้องสามารถตอบโจทย์ต่อปัญหาหรือ สถานการณ์การทจุรติที่ประชาชนและหน่วยงาน
ต่าง ๆ ต้องเผชิญอยู่จริง ต้องมีการคำนึงถึงบทบาทของทุกภาคส่วน ไมว่่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ 
องค์กรสาธารณะ สื่อมวลชน และภาคประชาสังคม เพื่อให้เข้ามามีส่วนรว่มในทุกกระบวนการ ตั้งแต่กระบวนการจัดทำ
ยุทธศาสตร์ชาตฯิ การแปลงยุทธศาสตร์ชาติฯไปสู่การปฏิบัติการตดิตามประเมินผล และรายงานผลการดำเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ชาตฯิ ใหร้ัฐสภาและสาธารณชนไดร้ับทราบในทุกปีงบประมาณ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการบรูณาการความร่วมมือจาก
ทุกภาคส่วน ในการต่อตา้นการทุจรติทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง เพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีมาตรฐานความโปร่งใส
เทียบเท่าสากล 
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สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมกบั สำนักงาน ป.ป.ท. ไดก้ำหนดแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและ ปราบปราม
การทจุรติและประพฤติมชิอบ เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทาง และมาตรการ ตามยุทธศาสตร์ชาติฯ 
ไปสู่การปฏิบัติโดยกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี โดย ให้ยึดกรอบยุทธศาสตร์หลกั 
ที่ใช้ในการจดัทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้คำนึงถึงความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) และแผนแม่บทบูรณาการป้องกันและปราบปรามการทจุรติ และประพฤติ
มิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) จึงนำมาสู่การจดัทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม การทจุริต ของ
สถานศึกษา โรงเรียนพานพร้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ฉบับนี้ โรงเรียนพานพรา้วจึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นกรอบทิศทางในดำเนินการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและ นโยบายสำคัญ อันจะส่งผลให้การทจุรติในการปฏิบัติราชการของ
ทุกส่วนราชการสังกดักระทรวงศึกษาธิการลดน้อยลง   

ในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนพานพร้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๓ 
นั้น โรงเรียนพานพร้าวได้ทำการศกึษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา
และผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทจุรติสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 โดย
กำหนดให้สถานศึกษาตอ้งจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานของตน เพื่อสนับสนุนและ
สอดคล้องกับยุทธศาสตรว์่าดว้ยการปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 4 ยุทธศาสตร ์ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ที ่ 1  เสริมสร้างจติสำนึก ค่านิยม ให้สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล    
ยุทธศาสตร์ที ่ 2  บูรณาการหน่วยงานทกุภาคสว่น ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา    
ยุทธศาสตร์ที ่ 3  เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา     
ยุทธศาสตร์ที ่ 4  พัฒนาศักยภาพคร ูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนในการป้องกันและปราบปรามการ                                   

ทุจริตสถานศกึษา      
 

วิสัยทัศน์   (Vision) 

 โรงเรียนพานพรา้ว เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มุ่งพัฒนาผู้เรียนและบุคลากรให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์บนพื้นฐาน
ความเป็นไทย มีการบริหารจดัการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นระบบสู่ความเป็นสากล 

พันธกิจ (Mission) 

      1.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รักความเป็นประชาธิปไตย มคีุณธรรมจรยิธรรม สืบทอด
ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีไทย นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใชใ้นชีวิตประจำวัน 
      2.  พัฒนาผลสัมฤทธิ์และคุณลักษณะของผู้เรียน ให้แสวงหาความรู้  มีความสามารถในการสือ่สารโดยใช้เทคโนโลยี   
รู้จักไตร่ตรอง  มีความคดิริเริ่มสรา้งสรรค์ ในการดำเนินชีวิตอยา่งมีความสุข 
      3.  ส่งเสริมให้ผู้เรียน มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ด ีป้องกันตนเองจากยาเสพตดิ มีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัย
ทางด้านศิลปะ  ดนตรี  กีฬา  และเข้าร่วมกิจกรรมที่หลากหลาย 
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      4.   ส่งเสริมให้ผู้เรียน มีความสามารถ ใช้ทกัษะชีวิตในการแก้ปัญหา  มจีิตสาธารณะและเจตคติทีด่ีต่ออาชีพสจุรติ  
มุ่งมั่นในการทำงาน  มีจติสำนึกในการอนรุักษ์พลงังานและสิ่งแวดล้อม และสามารถทำงานรว่มกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  
      5.  ส่งเสริมบุคลากรให้มีจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพครู  มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  มีคุณธรรมจริยธรรม  เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน 
      6.  ส่งเสริมการจดัหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู้  แหล่งเรียนรู้สภาพแวดล้อมที่เอื้อให้ผู้เรียนพัฒนาตนเอง เต็มตาม
ศักยภาพ  และมีกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 
      7.  ส่งเสริมการบรหิารการจัดการศึกษา ใหม้ีประสิทธิภาพสูค่วามเป็นสากล  มกีารประกันคณุภาพภายในอย่างเป็น
ระบบ และการมีส่วนรว่มในการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
เป้าประสงค์ (Goals) 
      1.  ผู้เรียนมีความรกัชาต ิ ศาสน์  กษัตริย์ รกัความเป็นประชาธิปไตย มีคุณธรรมจริยธรรม สบืทอดศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีไทย  ดำเนินชีวติ ดว้ยการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และภูมปิัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในชวีิตประจำวัน 
      2.  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน มคีุณลักษณะเป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝเ่รียน มีความสามารถ  มทีักษะในการสื่อสาร  
โดยใช้เทคโนโลยี  รู้จกัการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
      3.  ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี  ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพตดิ  มีสุนทรียภาพดา้นศิลปะ  ดนตรี  กีฬา  รว่ม
กิจกรรมที่หลากหลาย 
      4.   ผู้เรียนมีทกัษะชีวิตในการแก้ปัญหา  มจีิตสาธารณะและเจตคตทิี่ดีต่ออาชีพสจุรติ  มุ่งมัน่ในการทำงาน  อนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม   สามารถทำงานร่วมกบัผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  
      5.  บุคลากรมีจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพครู  มีความรู้ความสามารถในการจดัการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีใหแ้ก่ผู้เรียน 
      6.  โรงเรียนมีหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ สภาพแวดลอ้มที่เอื้อให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ  
มีกิจกรรมพัฒนาคณุภาพผู้เรียนอย่างรอบดา้น 
      7.  มีระบบการบรหิารการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพสูค่วามเป็นสากล มีการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็น
ระบบ เน้นการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

ยุทธศาสตร์และมาตรการ/แนวทางดำเนินงาน   
ยุทธศาสตร์ที่ 1  :  เสรมิสร้างจิตสำนกึ ค่านิยม ให้สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล   

วัตถุประสงค์    
มุ่งส่งเสริมเสริมสร้างจติสำนึกและค่านิยมให้แก่สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  โดยมีทัศนคติ 

วิสัยทัศน์ ในการร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบสถานศึกษา  รวมทั้งการรณรงค ์
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ทุกภาคส่วนมวีินัย เคารพกฎหมาย กฎและระเบียบ ที่จะเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหา การ
พัฒนา  ตลอดจนเป็นการวางรากฐานในการป้องกันและปราบปรามการทจุริตในภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน    
   1. ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง     

1.1  เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่คร ูบุคลากรทางการศกึษา นักเรียน ให้ปฏิบัติงานและดำเนิน                            
ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    
1.2  ประยุกต์การนำหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงมาใช้ให้เกิดมรรคผลในทางปฏิบัติ    
1.3  จัดให้มีหลักสูตรการเรียนรู้หรือการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้หลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง                             
แก่ครู บุคลากรทางการศกึษา นักเรียน  
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2. ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรยีน ได้เรียนรู้และปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยหลกัธรรมาภิบาล                        
2.1  ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรยีน มีความรู้  ความเข้าใจ รวมทั้งมีการฝึกอบรมเพื่อให้ปฏิบัติงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล    
2.2  ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรยีน ได้ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางคุณธรรม                            
และจริยธรรม                        
2.3  ควบคุม กำกับ ดูแลการปฏิบัติงาน  การประพฤติปฏิบัติตนของครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน                          
ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม    

    3. กำหนดให้มีหลักสูตรทางการศึกษาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา                 
3.1  จัดให้มีหลักสูตรทางการศึกษา/หลักสูตรการฝึกอบรม ด้านการป้องกันและปราบปรามการ                            
ทุจริตสถานศกึษา    
3.2  กำหนดให้หลักสูตรด้านการป้องกันและปราบปรามการทจุรติสถานศึกษา เป็นหลักสูตรบังคับที่ใช้ฝึก                          
อบรมครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ทุกระดับ    
3.3  ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ทางวชิาการ ตลอดจนข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันและปราบปราม การทุจรติ
สถานศึกษา    

    4. ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจรติ และการต่อต้านการทุจรติ    
4.1 ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้คร ูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์                             
สุจริต  เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม                       
4.2 รณรงค์ เผยแพร่ประชาสัมพันธใ์ห้สังคมมีค่านิยม ยกย่อง เชิดช ูและเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตน                           
ตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม    
4.3 ส่งเสริม เชดิชู หน่วยงานหรือบุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจรติสถานศึกษา                              
4.4  ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนรว่มกันสรา้งค่านิยมในการป้องกันและปราบปรามการทุจรติสถานศึกษา                                

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  :  บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
วัตถุประสงค์  

มุ่งประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สถานศึกษา ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาในการตดิตาม ตรวจสอบ
การทจุรติหรือประพฤต ิมิชอบในสถานศึกษา เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศกึษา
ให้เป็นกลไกในการตรวจสอบ ถ่วงดุล รวมถึงการสร้างหลักประกันความปลอดภัยในการ แจ้งข้อมลูหรือเบาะแสในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน  
   1. บูรณาการหน่วยงานสถานศึกษากับองค์กรทุกภาคส่วน เพื่อสร้างความตระหนักและปลูกจิตสำนึกการเป็น
พลเมืองดี  

1.1 ประสานความรว่มมือทางดา้นข้อมูลและการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับ องค์กรทุกภาคส่วน                       
1.2  ส่งเสริม สนับสนุน องค์กรและบุคลากรทางด้านสื่อสารมวลชนให้มีความเข้มแข็งและเป็นอิสระในการทำ                 
หน้าที่ตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนรับทราบ                       
1.3  ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อทำการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในการป้องกันและ                          
ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา โดยมีเว็บบอร์ดเพื่อติดต่อสื่อสารระหว่างกัน                       
1.4  เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครอง ชมุชน คณะกรรมการสถานศึกษา  



-๕- 
   

   2. ส่งเสริมการมีสว่นร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ     
2.1  เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพือ่ให้ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษามีความ                            
ตื่นตัวต่อสภาพปัญหาการทุจรติและประพฤติมิชอบในสถานศึกษา                        
2.2  สร้างและพัฒนาชอ่งทางในการรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้มีความสะดวกหลากหลาย รวมทั้งสร้าง
หลักประกันความปลอดภัยให้แก่บุคคล หน่วยงานหรือข้อมูลนั้น    
2.3  ส่งเสริมสทิธิในการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
2.4  ก าหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้แจง้ข้อมูลหรือเบาะแส ให้ได้รับรางวัลตอบแทน    
2.5  ให้องค์กรหรือบุคลากรด้านสื่อสารมวลชนเป็นสื่อกลางในการแสวงหาความร่วมมือเพื่อ                             
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา              

3.  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอำนาจทางการศึกษา                        
3.1  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาโดยเน้นการมี                            
ส่วนร่วมจากทกุภาคสว่น                       
3.2  พัฒนาประสิทธิภาพการตดิตามประเมินผลการด าเนินการตามกลยทุธ์จุดเน้น เพื่อพัฒนา                            
คุณภาพทางการศึกษา    

ยุทธศาสตร์ที่ 3  :  เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา   

วัตถุประสงค์  
มุ่งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ  ควบคุม  และถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสมชัดเจนและมี 

ประสิทธิภาพ สรา้งกลไกความรว่มมือระหวา่งหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต  สง่เสริมความรว่มมือดา้นการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับหน่วยงานทุกภาคส่วน   

มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน    
   1. พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม พร้อมทั้งสร้างความโปร่งใสและเป็นธรรมในการ                
บริหารงานบุคคลภายใต้ระบบคุณธรรม                       

1.1  ให้สถานศึกษาที่มพีันธกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการทจุรติ มีโครงสร้างของหน่วยงาน                              
อัตรากำลัง  การบริหารงานบุคคล และงบประมาณที่เหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจและความรับผดิชอบ  
1.2 สนับสนุนให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจระหว่างหน่วยงานสถานศึกษาดว้ยกันเอง    
1.3  ให้สถานศึกษา ควบคมุ กำกับ ตดิตาม ประเมินผล การใชอ้ำนาจในการปฏิบัติงานดา้นการป้องกัน                           
และปราบปรามการทจุรติ     

   2 . สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกันและ                 
ปราบปรามการทุจริต    

2.1 วางแนวทางและส่งเสริมบทบาทความร่วมมอืระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชน ในการป้องกัน                           
และปราบปรามการทจุรติ    
2.2 ประสานความรว่มมือกับองค์กรภาคเอกชนเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา                                       

  3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร                       
3.1 พัฒนาประสทิธิภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา                       
3.2 พัฒนาปรับปรุงและเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการบริหารงานทีโ่ปร่งใสและเป็นธรรม 
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4. ส่งเสริมประสิทธิภาพการด าเนินงานด้านการจัดระบบการควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง                       
4.1 ส่งเสริมให้มีการจดัท ารายงานการควบคุมภายในของสถานศึกษา                        
4.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกสถานศึกษามีแผนการตรวจสอบภายในที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
                     
ยุทธศาสตร์ที่ 4  :  พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตสถานศึกษา   

วัตถุประสงค์ 
มุ่งพัฒนาสมรรถนะ  และขีดความสามารถให้คร ูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน  ในการป้องกันและ ปราบปราม

การทจุรติสถานศึกษาใหส้ัมฤทธิ์ผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ไขสภาพปัญหาการทจุรติให้เป็นระบบ  อย่างต่อเน่ือง  
สร้างมาตรฐานทางวิชาชพีให้สามารถร่วมมือหรือประสานการปฏิบัติกับองค์กรทุกภาคส่วน 

มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน  
   1. พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถของครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต  

1.1 กำหนดให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ฝึกอบรมหลักสูตรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ในสถานศึกษา เพื่อให้มคีวามเชี่ยวชาญ    
1.2  กำหนดให้มีหลักสตูรการศึกษา และหลักสตูรการฝึกอบรมวิชาชีพดา้นการป้องกันและปราบปรามการ                           
ทุจริตสถานศกึษา      

   2. สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพด้านการป้องกนัและปราบปรามการทจุริตสถานศึกษา    
2.1  ส่งเสริมให้สถานศึกษาร่วมกันสร้างมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ    
2.2  กำหนดให้มีหน่วยงานหลัก เพื่อรับผิดชอบในการตดิตามประเมินผล รวมถึงการลงโทษ คร ูบุคลากรทางการ
ศึกษา   นักเรียน 

3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี                      
3.1  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน หลักสูตรการบริหารกจิการ                           
บ้านเมืองที่ดี         
3.2  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมหลกัสูตรคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่และแนวทาง                              
ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ตา่ง ๆ      

   4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสรา้งองค์ความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจรติในสถานศึกษา      
4.1  จัดให้มีกจิกรรมการสร้างองค์ความรู้ในเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาแก่ ครู                           
บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 
4.2  ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีการแลกเปลี่ยนความรู ้และข้อมูลข่าวสารดา้นการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริต  
   

ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
1. คณะคร ูบุคลากรทางการศกึษาโรงเรียนพานพร้าว ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม  
2. คณะคร ูบุคลากรทางการศกึษา นักเรียน มีจิตสำนึกในการเป็นพลเมืองดี ปฏิบัติงานตามระเบียบวินัย และมี

ความซื่อสัตย์สุจริต  
3. คณะคร ูบุคลากรทางการศกึษา นักเรียน มีความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา 

มากยิ่งข้ึน  
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4. คณะคร ูบุคลากรทางการศกึษาโรงเรียนพานพร้าว ปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลัก 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางปฏิบัติ   
5. โรงเรียนพานพร้าว มคีวามเข้าใจและให้ความร่วมมือในกจิกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติใน 

สถานศึกษา  
6. ส่งผลต่อการเจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจและสังคมในสถานศึกษาได้อยา่งมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป 
 
บทสรุป    
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจรติโรงเรียนพานพร้าว ประจำปีงบประมาณ 2565 จัดทำขึ้นเพื่อใช้

เป็นแนวทางในการดำเนินงานในด้านการป้องกันและปราบปรามการทจุรติของสถานศึกษา ปฏิบัติงานในด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทจุรติให้บรรลุตามวตัถุประสงค์  เกิดผลสัมฤทธิต์ามทีค่าดหวังไว ้ทำให้การปฏิบัติราชการตามอำนาจ
หน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่มีความรับผิดชอบ ทำให้ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา  มีความ
เชื่อถือในความมีคุณธรรม ความมจีริยธรรม การปฏิบัติหน้าที่โดยการคำนึงถึง ประโยชน์ส่วนรวมมากกวา่ประโยชน์ส่วนตน 
และการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล สามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของคณะครู บุคลากรทางการศึกษา 
นักเรียน ให้ลดน้อยลงไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ดังนั้น ในการดำเนินงานด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ต้องบูรณาการและอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคสว่น และจะต้องปฏิบัติ
อย่างต่อเน่ืองให้เป็นระบบ โดยหากมีการบูรณาการความรว่มมือจากทุกภาคส่วนอย่างจริงจังและตอ่เน่ืองแล้ว ก็จะส่งผลต่อ
การบรรลุตามผลสัมฤทธิท์ี่คาดหวังไว้ ส่วนราชการและสถานศึกษา ปฏิบัตหิน้าที่ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม คณะครู 
บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีความรู้เรื่อง การป้องกันและปราบปรามการทจุรติในสถานศึกษามากยิ่งขึ้น มีจติสำนึกใน
การเป็นพลเมืองที่ดี ปฏิบัติงานตามระเบียบวินัย และมีความซื่อสัตย์สุจรติ  ทุกภาคสว่นมีความเข้าใจและให้ความร่วมมอืใน
กิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางปฏิบัติ รวมถึงส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมในระดับจังหวัดและระดับประเทศให้
ยั่งยืนได้อีกด้วย 


