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โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ 
 
 
 
 
 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจ าปี 
 
หลักการและเหตุผล 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กําหนดประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํา 
รับรองการปฏิบัติราชการของโรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตัวชี้วัดที่ 7 ระดับ 
ความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยพิจารณาจากผลสําเร็จของ 
การดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา เพื่ออขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา และการจัดการข้อร้องเรียนเร่องการทุจริต การ 
ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของครูบุคลากรทางการศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ 
ข้อกล่าวหาครูบุคลากรทางการศึกษา ที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความรับผิดชอบต่อประชาชน ไม่มี 
คุณธรรม ไม่มีจริยธรรม ไม่คํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง และไม่มีธรรมาภิบาล ตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ 
แบบแผนของทางราชการที่เกี่ยวข้องได้กําหนดไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การตรวจสอบและนําเรื่อง 
ร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง การแจ้งตักเตือน ดําเนินคดีหรืออ่ืนๆ ตามระเบียบ ข้อ กฎหมาย 
ที่กําหนดไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ในการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ ประจําปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2565 โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ได้ทําการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากแผนปฏิบัติการ 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา และผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยกําหนดให้สถานศึกษาต้องจัดทํา 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานของตน เพ่ือสนับสนุนและสอดคล้องกับ 
ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปราบปรามารทุจริตสถานศึกษา 4 ยุทธศาสตร์ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างจิตสํานึกค่านิยม ให้สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแขงในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนในการป้องกันและ ปราบปราม 

การทุจริตสถานศึกษา 
วิสัยทัศน์ 

“ครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ผู้ปกครอง ชุมชน 
คณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมมอร่วมใจป้องกันและปราบปรามการทุจริต” 
พันธกิจ 

1. เสริมสร้างจิตสํานึกและค่านิยม ให้กับครุคลากรทางการศึกษา นักเรียนยึดหลักธรรมาภิบาล 
2. บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันและ 
3. ปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา 



 
4. ส่งเสริมบทบาทผู้ปกครอง ชุมชนคณะกรรมการสถานศึกษาให้เข้ามามีส่วนร่มในการป้องกันและ 

ปราบปรามการทุจริต 
5. สร้างกลไกและพัฒนาระบบการตรวจสอบ ถ่วงดุลการใช้อํานาจของเจาหน้าที่ของรัฐให้มีความ 

เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 
6. ส่งเสริม/สนับสนุนการจัดองค์ความรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา อย่าง 

จริงจังและต่อเนื่อง 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงานของส่วนราชการภายในสถานศึกษาให้มีความโปร่งใส และเป็น 
ธรรม 

2. เพ่ือส่งเสริมให้ครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและ รับผิดชอบ 
ต่อประชาชน 

3. เพ่ือส่งเริมให้สถานศึกษา ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมและนําหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง 
มาใช้ในการปฏิบัติ 

4. เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแขงและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการป้องกันและ ปราบปรามการ 
ทุจริต 
ยุทธศาสตร์และมาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่1 : เสริมสร้างจิตส านึกค่านิยมให้สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
วัตถุประสงค์ 

มุ่งส่งเสริมเสริมสร้างจิตสํานึกและค่านิยมให้แก่สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมี 
ทัศนคติวิสัยทัศน์ในการร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบสถานศึกษา รวมทั้ง 
การรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนมีวินัยเคารพกฎหมาย กฎและระเบียบที่จะเป็น กลไกในการ 
แก้ไขปัญหาการพัฒนาตลอดจนเป็นการวางรากฐานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน ภาครัฐได้อย่างมี 
ประสทธิภาพ 
มาตรการ/แนวทางดําเนินงาน 

1. ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
1.1 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนให้ปฏิบัติงานและ 

ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
1.2 ประยุกต์การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดมรรคผลในทางปฏิบัติ 
1.3 จัดให้มีหลักสูตรการเรียนรู้หรือการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้หลักปรัชญาเศษฐกิจ พอเพียง 

 
แก่ครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 



2. ส่งเสริมให้ครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนได้เรียน และปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยหลักธรรมาภิ- 
บาล 
 

2.1 ส่งเสริมให้ครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจรวมทั้งการฝึกอบรม 
เพ่ือให้ปฏิบัติงานตมหลักธรรมาภิบาล 

2.2 ส่งเสริมให้ครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนได้ประพฤติปฏิบัติตนามมาตรฐานทาง 
คุณธรรมและจริยธรรม 

2.3 ควบคุมกํากับด แลการปฏิบัติงานการประพฤติปฏิบัติตนของครูบุคลากรทางการ ศึกษา 
นักเรียนให้เป็นไตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 

3. กําหนดให้มีหลักสูตรทางการศึกษาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
สถานศึกษา 

3.1 จัดให้มีหลักสูตรทางการศึกษา/หลักสูตรการฝึกอบรม ด้านการป้องันและปราบปราม การ 
ทุจริตสถานศึกษา 

3.2 กําหนดให้หลักสูตรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา เป็นหลักสูตร 
บังคับท่ีใช้ฝึกอบรมครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนทุกระดับ 

3.3 ส่งเสริมแหล่งเรียนรวิชาการ้ทา ตลอดจนข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตสถานศึกษา 

4. ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดช ความดีความซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต 
4.1 ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วย 

ความซื่อสัตย์สุจริตเสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
4.2 รณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สังคมมีค่านิยมยกย่อง เชิดชูและเห็นคุณค่าของการ 

ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
4.3 ส่งเสริมเชิดชูหน่วยงานหรือบุคลทีมีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

สถานศึกษา 
4.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างค่านิยมในการป้องกันและปราบปรามการ 

ทุจริตสถานศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

สถานศึกษา 
วัตถุประสงค์ 

มุ่งประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตสถานศึกษา ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการ สถานศึกษาใน 
การติดตาม ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในสถานศึกษา เสริมสร้างและพัฒนา เครือข่ายผู้ปกครอง 



ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาให้เป็นกลไกในการตรวจสอบ ถ่วงดุล รวมถึงการสร้าง หลักประกันความ 
ปลอดภัยในการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 

1. บูรณาการหน่วยงานสถานศึกษากับองค์กรทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความตระหนักและปลกจิตสํานึก 
การเป็นพลเมืองดี 

1.1 ประสานความร่วมมือทางด้านข้อมูลและการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับ 
องค์กรทุภาคส่วน 

1.2 ส่งเสริมสนับสนุนองค์กรและบุคลากรทางด้านส่อสารมวลชนให้มีความเขมแข็งและเป็น 
อิสระในการทําหน้าที่ตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนรับทราบ 

1.3 ส่งเสรมสนับนุนให้สถานศึกษามีระบบอินเทอร์เน็ต เพ่ือทําการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ใน 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาโดยมีเว็บบอร์เพ่ือติดต่อสื่อสารระหว่างกัน 

1.4 เสริมสร้างและพัฒนาเครอข่ายผปกครอง้ชุมชนคณะกรรมการสถานศึกษา 
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 

2.1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษามีความตื่นตัว 
ต่อสภาพปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในสถานศึกษา 

2.2 สร้างและพัฒนาช่องทางในการรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสให้มีความสะดวกหลากหลาย 
รวมทั้งสร้างหลักประกันความปลอดภัยให้แก่บุคคลหน่วยงานหรือข้อมูลนั้น 

2.3 ส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
2.4 กําหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้แจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้ได้รับรางวัลตอบแทน 
2.5 ให้องค์กรหรือบุคลากรด้านสื่อสารมวลชนเป็นสื่อกลางในการแสวงหาความร่วมมือเพ่ือ 

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอํานาจทางการศึกษา 

3.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหางบประมาณสํานักงานเขตพนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 
 

3.2 พัฒนาประสิทธิภาพการติดตามประเมินผลการดําเนินการตามกลยุทธ จุดเน้นเพ่ือพัฒนา 
คุณภาพทางการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
วัตถุประสงค์ 

มุ่งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อํานาจให้เหมาะสม ชัดเจน และมี 
ประสทธิภาพ สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกัน 



และปราบปรามการทุจริต ส่งเสริมความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับหน่วยงานทุกภาค 
ส่วน 
มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 

1. พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุมพร้อมทั้งสร้างความโปร่งใสและเป็นธรรมในการ 
บริหารงานบุคคลภายใต้ระบบคุณธรรม 

1.1 ให้สถานศึกษาท่ีมีพันธกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมีโครงสร้างของ 
หน่วยงาน อัตรากําลังการบริหารงานบุคล และงบประมาณท่ีเหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจและความ 
รับผิดชอบ 

1.2 สนับสนุนให้มีการตรวจสอบ และถ่วงดุลการใช้อํานาจระหว่างหน่วยงานสถานศึกษาด้วย 
ตนเอง 

1.3 ให้สถานศึกษาควบคุมกํากับติดตาม ประเมินผลการใช้อํานาจในการปฏิบัติงานด้านการ 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

2. สร้างกลไกความร่วม อระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต 

2.1 วางแนวทางและส่งเสริมบทบาทความร่วมมอหว่างหน่วยงาสถานศึกษากับ ภาคเอกชนใน 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 

2.2 ประสานความร่วมมือกับองค์กรภาคเอกชนเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ในสถานศึกษา 

3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร 
3.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา 
3.2 พัฒนาปรับปรุงและเผยพร่หลักเกณฑ ในการบริหารงานที่โปร่งใสและเป็นธรรม 

4. ส่งเสริมประสิทธิภาพการดําเนินงานด้านการจัดระบบการควบคุมภายในและบริหารจัดกาความเสี่ยง 
4.1 ส่งเสริมให้มีการจัดทํารายงานการควบคุมภายในของสถานศึกษา 
4.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกสถา ศึกษามีแผนการตรวจสอบภายในที่เป็นระบบและมี 

ประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่4 : พัฒนาศักยภาพครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนในการป้องกันและปราบปราม 

การ ทุจริตสถานศึกษา 
วัตถุประสงค์ 

มุ่งพัฒนาสมรรถนะ และขีดความสามารถให้ครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาให้สัมฤทธิ์ผลได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือแก้ไขสภาพปัญหาการ่ทุจริตให้เป็น 
ระบบอย่างต่อเนื่อง สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพให้สามารถร่วมมอหรือประสานการปฏิบัติกับองค์กรทุกภาคส่วน 



มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 
1. พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถของครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนใการป้องกันและ 

ปราบปรามการทุจริต 
1.1 กําหนดให้ครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนฝึกอบรมหลักสูตรด้านการป้องกันและ 

ปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา เพ่ือให้มีความเชี่ยวชาญ 
1.2 กําหนดให้มีหลักสูตรการศึกษา และหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพด้านการป้องกันและ 

ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
2. สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพด้านการป้องันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

2.1 ส่งเสริมให้สถานศึกษาร่วมกันสร้างมาตรฐานจรรยาบรณวิชาชีพ 
2.2 กําหนดให้มีหน่วยงานหลักเพ่ือรับผิดชอบในการติดตามประเมินผลรวมถึงการลงโทษครู 

บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 
3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรตมหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจารบ้านเมองที่ดี 

3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน หลักสูตรการ 
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติ 
หน้าที่และแนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ต่างๆ 

4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสร้างองค์ความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน 
สถานศึกษา 

4.1 จัดให้มีกิจการรสร้างองค์ความรู้ในเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
แก่ครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 
 
 

4.2 ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีการแลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม 
2. คณะครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีจิตสํานึกในการเป็นพลเมองดีปฏิบัติงานตาม ระเบียบ 

วินัยและมีความซื่อสัตย์สุจริต 
3. คณะครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน 

สถานศึกษามากยิ่งข้ึน 
4. โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และยึด หลักปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียงเป็นแนวทางปฏิบัติ 



5. โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่มีความเข้าใจและให้ความร่วมมือในกิจกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตในสถานศึกษาส่งผลต่อการเจริญเติบโทางเศรษฐกิจและสังคมในสถานศึกษาได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน 
ตลอดไป 
บทสรุป 

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนหนองยางชุมประจําปีงบประมาณ 2565 
จัดทําขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงานในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสถานศึกษา 
ปฏิบัติงานในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้บรรลุตามวัตถุประสงค์เกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่คาดหวังไว้ 
ทําให้การปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่มีความรับผิดชอบ ทําให้ผู้ปกครอง 
ชุมขน คณะกรรมการสถานศึกษา มีความเชื่อถือในความมีคุณธรรม ความมีจริยธรรม การปฏิบัติหน้าที่โดยการ 
คํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการยึดมั่นใหลักธรรมาภิบาล สามารถแก้ไขปัญหาการ 
ทุจริตและประพฤติมิชอบของคณะครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ให้ลดน้อยลงได้อย่างมีประสิทธิภาพและ 
บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งข้ึน 

ดังนั้น ในการดําเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ต้องบูรณาการและ 
อาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และจะต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องให้เป็นระบบ โดยหากมีการบูรณาการรความ 
ร่วมมือจากทุกภาคส่วนอย่างจริงจังและต่อเนื่องแล้วจะส่งผลต่อการบรรลุตามผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังไว้ส่วน 
ราชการและสถานศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม คณะครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 
มีความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษามากยิ่งขึ้น มีจิตสํานึกในการเป็นพลเมืองดี 
ปฏิบัติงานตามระเบียบวินัย และมีความซื่อสัตย์สุจริต ทุกภาคส่วนมีความเข้าใจและให้ความร่วมมือในกิจกรรม 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรมจริยธรรม และยึดหลักปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางปฏิบัติรวมถึงส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับจังหวัดและ 
ระดับประเทศให้ยั่งยืนอีกด้วย 
 

นางระพีพร  โคตรชนะ 
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและลักษณะอันพึงประสงค์ส าหรับนักเรียน 

สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ  สพฐ. ข้อที่   1 

ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  หลักการและเหตุผล 

 ปัจจุบันสังคมก าลังมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีปัญหาเกิดข้ึนในสังคมมากมาย เช่น ปัญหาด้านเศรษฐกิจ  

ปัญหาความเสื่อมทางคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ เป็นโรงเรียนขนาดกลางซึ่งก็มีปัญหาบ้าง  เนื่องจาก

นักเรียนมาจากครอบครัวที่แตกต่างกัน ดังนั้นการบริหารและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกระดับต้องมี

ความส าคัญยิ่ง สถานศึกษาได้รับเอาค าสอนของพุทธศาสนา และวัฒนธรรมของชาวไทยมาสร้างความตระหนักกับ

นักเรียน เน้นการฝึกอบรม ทั้งกาย และจิตใจ มาพัฒนาผู้เรียนทุกวัยให้เกิดความสมบูรณ์มีคุณค่าของสังคมอยู่ในสังคม

อย่างดี  เก่ง และมีความสุข อย่างแท้จริง 

2.  วัตถุประสงค์ 

   2.1  เพ่ือให้ผู้เรียนมีวินัย ปฏิบัติตนตามระเบียบและหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาได้ 

      2.2  เพ่ือให้ผู้เรียนเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต 

      2.3  เพ่ือให้ผู้เรียนเป็นผู้มีความกตัญญูรู้คุณ 

      2.4  เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีความเมตตา กรุณา เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และเสียสละเพ่ือส่วนรวม 

      2.5  เพ่ือฝึกให้ผู้เรียนรู้จักประหยัด รู้จักใช้ทรัพยากร ทรัพย์สินอย่างคุ้มค่าท้ังส่วนตนและส่วนรวม 

      2.6  เพ่ือให้ผู้เรียนได้ภาคภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย นิยมไทย และด ารงไว้ซึ่ง  

     ความเป็นไทย 

3.  เป้าหมาย 

      3.1  เชิงปริมาณ 

 3.1.1  ผู้เรียนตระหนักและปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรมจริยธรรมอันพึงประสงค์ อาสาท างานเพื่อประโยชน์ให้กับ

ส่วนรวมด้วยความเต็มใจ และอย่างมีความสุขร้อยละ  95 



      3.2  เชิงคุณภาพ 

 3.2.1  ผู้เรียนตระหนักและปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรมจริยธรรมอันพึงประสงค์ อาสาท างานเพื่อประโยชน์ให้กับ

ส่วนรวมด้วยความเต็มใจ และอย่างมีความสุข   

4.  ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

     4.1  ผู้เรียนตระหนักและปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรมจริยธรรมอันพึงประสงค์ อาสาท างานเพ่ือประโยชน์ให้กับ

ส่วนรวมด้วยความเต็มใจ และอย่างมีความสุขร้อยละ  95 

     4.2  ผู้เรียนตระหนักและปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรมจริยธรรมอันพึงประสงค์ อาสาท างานเพ่ือประโยชน์ให้กับ

ส่วนรวมด้วยความเต็มใจ และอย่างมีความสุข   

5.  ระยะเวลาด าเนินการ 

17  พฤษภาคม  2565 – 31มีนาคม2566 

6.  ขั้นตอนการด าเนินการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ 
1.  ประชุมวางแผน/ชี้แจงโครงการ/มอบหมายงาน 
2.  สร้างความตระหนัก/ความเข้าใจในโครงการ 
ขั้นด าเนินงาน 
1.  กิจกรรมหน้าเสาธง 
2.  กิจกรรมสอบธรรมะ/อบรมธรรมะ 
3.  กิจกรรมทางพุทธศาสนา/วันส าคัญ 
4.  กิจกรรมส่งเสริมเนื้อหาสาระตามหลักสูตร 
5.  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือ-เนตรนารี) 
6.  กิจกรรมการเยี่ยมบ้าน 
7.  กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ 
8.  กิจกรรมไหว้ครู 
ขั้นสรุป 
1.  ประเมินผลครั้งที่  1 
2.  ประเมินผลครั้งที่  2 

 

พ.ค. 65 
พ.ค. 65 

 
ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 

 

พ.ย.65 
เม.ย.66 

  

7.  ผู้รับผิดชอบ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 



8.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  บ้าน  วัด  โรงเรียน 

9.  งบประมาณ 

กิจกรรม 
งบประมาณ(บาท) 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ รายจ่ายอื่นๆ รวม 

ขั้นเตรียมการ      

1.  ประชุมวางแผน/ชี้แจงโครงการ/

มอบหมายงาน 

     

2.  สร้างความตระหนัก/ความเข้าใจในโครงการ      

ขั้นด าเนินงาน      

1.  กิจกรรมหน้าเสาธง      

2.  กิจกรรมสอบธรรมะ/อบรมธรรมะ      

3.  กิจกรรมทางพุทธศาสนา/วันส าคัญ   500  500 

4.  กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมวันศุกร์   1,000  1,000 

5.  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือ-เนตรนารี)   1,000  1,000 

6.  กิจกรรมการเยี่ยมบ้าน   1,000  1,000 

7.  กิจกรรมไหว้ครู 

8. กิจกรรมประกวดห้องเรียนสะอาด  

  

1,000 

 

1,000 

9. กิจกรรมประกวดนักเรียนมารยาทงาม 

ขั้นสรุป 

  500  500 

1.  ประเมินผลครั้งที่  1      

2.  ประเมินผลครั้งที่  2      

10.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 



        10.1  นักเรียนมีความตระหนัก และเห็นคุณค่า เข้าร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรมด้วยความพึงพอใจและปฎิบัติงาน

ด้วยความเสียสละ  คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมและทุกคนเป็นคนดี คนเก่งและอยู่ในสังคมด ารงชีวิตประจ าวันอย่างมี

ความสุข 

 

(ลงชื่อ)....................................................ผู้เสนอโครงการ      (ลงชื่อ).....................................................ผู้อนุมัติ 

        (นายโกสินทร์  เศรษฐบุปผา)       (นางระพีพร  โคตรชนะ) 

       ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 
 

ค าสั่ง โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ 
ที่     ๔๒  /๒๕๖๕ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ ป.ป.ช.สพฐ.น้อย 
------------------------------ 

     
ด้วยโรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ได้รับการคัดเลือกจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓   ให้

เข้าร่วมเป็นโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนสุจริต ในโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล            ใน
สถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” ประจ าปี ๒๕๖๕ 

เพ่ือให้การด าเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตส าหรับนักเรียน เป็นไปตามแนวด าเนินการของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนจึงแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ส าหรับนักเรียน (ป.ป.ช.สพฐ.น้อย) ดังนี้ 

 
๑ เด็กหญิงภัททิยา ทิพย์อุดม     ประธานกรรมการ 

     ๒  เด็กหญิงศุภนุช บุญพรหม       กรรมการ 
๓  เด็กชายภูริชกานต์  อินมา       กรรมการ 
๔  เด็กหญิงภัทรภักดิ์ ไพรภิบาล       กรรมการ 
๕  เด็กหญิงฤทัยทิพย์  แสนค า       กรรมการ 
๖  เด็กหญิงกิติญา เนาวราช       กรรมการ 
๗  เด็กชายเรืองวิทย์ สารวิจิตร      กรรมการ 
๘  เด็กหญิงณิชาภัทร  ปานกลาง       กรรมการ 
๙  เด็กหญิงกันยรัตน์  จันทะคุณ       กรรมการ 
๑๐ เด็กชายชนะพล  ชุมผล        กรรมการและเลขานุการ 

 -  มีบทบาทและหน้าที่  ดังนี้  
๑. ก าหนดมาตรการและแนวทางการด าเนินการส่งเสริมป้องกันและพัฒนาตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต 
๒. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต 
๓. สอดส่องดูแลพฤติกรรมของนักเรียนที่ไม่พึงประสงค์ตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต  
๔. เป็นผู้น าในการสร้างเครือข่ายคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต ในการด าเนินการจัดกิจกรรมเพ่ือป้องกันการ

ทุจริตต่อโรงเรียนและชุมชน  



๕. ประสานความร่วมมือในการปฏิบัติงานระหว่างนักเรียน โรงเรียน ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
 ๖. สรรหา/คัดสรร ผู้ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามลักษณะของโรงเรียนสุจริต 
 ๗. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียนสุจริตในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต 
 ๘. จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานต่อโรงเรียน 
 ๙. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  

  ทั้งนี้ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามแนวทางการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตส าหรับนักเรียน (ป.ป.ช.สพฐ.น้อย) โดยเคร่งคัด 
 
  สั่ง ณ  วันที่  ๑๗    เดือนพฤษภาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๕ 
 
 
 

                   (นางระพีพร   โคตรชนะ) 
                                                          ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ค าสั่ง โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ 
ที่   ๔๓  /๒๕๖๕ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน 
------------------------------ 

     
ด้วยโรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ ได้รับการคัดเลือกจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษา

เลย เขต ๓  ให้เข้าร่วมเป็นโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนสุจริต ในโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” ประจ าปี ๒๕๖๕ 

เพ่ือให้การด าเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตส าหรับโรงเรียนในชุมชน ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน เป็นไปตาม
แนวด าเนินการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนจึงแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตส าหรับโรงเรียนในชุมชน (ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน) ดังนี้ 

๑  นายสมปอง  นักการรอง     ประธานกรรมการ 
     ๒  นายวิจิตร ลายภูค า        กรรมการ 

๓  นายสมยศ  พรมใจ        กรรมการ 
๔  นายระเบียบ  จันดาหาร       กรรมการ 
๕  นางล าแพน ตลับนาค        กรรมการ 
๖  นางรัตนา ศรีทะจักร        กรรมการ 
๗  นางจันทร  ก๋าใจ        กรรมการ 
๘  นางนันทิยา  จันทะคุณ       กรรมการ 
๙  นางนิภาพร  จันทะพินิจ       กรรมการ 
๑๐  นายจ าเนียร  สารแสง       กรรมการ 
๑๑  นางสาวจารุมาส  แถลงกัณฑ์       กรรมการ 
๑๒  นางอัมพร  สีหะวงษ์        กรรมการ 
๑๓  นางสาวสาคร  ราชเพียรแก้ว       กรรมการ 
๑๔  นางสาวกฤติมา  จันทศร       กรรมการ 
๑๕  .นางดวงดาว  บุญพรหม       กรรมการและเลขานุการ 

 มีบทบาทและหน้าที ่ ดังนี้  



๑. ก าหนดมาตรการและแนวทางการด าเนินการส่งเสริมป้องกันและพัฒนาตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต  
๒. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต 
๓. ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์โครงการโรงเรียนสุจริต  
๔. สร้างเสริมทัศนคติ ค่านิยมและจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้บรรลุตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต  
๕. ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะการด าเนินงานตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริตแบบมีส่วนร่วมของชุมชน 
๖. สร้างเครือข่ายชุมชนในการขับเคลื่อนโรงเรียนสุจริต 
๗. ยกย่อง เชิดชูเกียรติบุคคลที่เป็นแบบอย่างที่ดีตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต 
๘. ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต  
๙. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อ ป.ป.ช.สพฐ.จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
  ทั้งนี้ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามแนวทางการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตส าหรับโรงเรียนในชุมชน (อ.ป.ป.ชุมชน) โดยเคร่งครัด 
    สั่ง ณ  วันที่  ๑๗  เดือนพฤษภาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๕ 
 

 
      (นางระพีพร  โคตรชนะ) 

                                                    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
ค าสั่งโรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ 

 ที่    ๔๔    / ๒๕๖๕ 
เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  

“โรงเรียนสุจริต” ระดับสถานศึกษา 
******************** 

 เพ่ือให้การด าเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” 
เป็นไปตามยุทธศาสตร์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ ขับเคลื่อนสู่โรงเรียนตลอดจนการบริหารจัดการ การนิเทศก ากับติดตาม
โรงเรียนสุจริตให้มีแนวปฏิบัติที่ดีในการป้องกันการทุจริต สามารถเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน และขยายผลให้กับ
เครือข่ายโรงเรียนสุจริตของแต่ละเขตพ้ืนที่การศึกษา จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” ระดับสถานศึกษา ดังต่อไปนี้ 
   ๑. นางระพีพร  โคตรชนะ      ประธานกรรมการ 

๒. นางกัลยา  ชัยพิลา       รองประธานกรรมการ 
๓. นางรัชนีวรรณ วังคีร ี       กรรมการ 
๔. นางสาวธัญญ์วรัศม์  เหมือนศรีชัย     กรรมการ 
๕. นางสาววราภรณ์  เนตรแสงศรี          กรรมการ 
๖. นางสาวยลดา  แก้วพะเนาว์ .        กรรมการ 
๗. นางสาวเพ็ญนภา  บุญแย้ม .     กรรมการ 

  ๘. นางสาวชลิตา  แก้วเกษศรี      กรรมการ 
  ๙. นางสาวเจนจิรา แสงปัญญา      กรรมการ 
  ๑๐. นางสาวมาริสา  กุลศิริ       กรรมการ 
  ๑๑. นายโกสินทร์  เศรษฐบุปผา                กรรมการและเลขานุการ 
โดยมีบทบาท/มีหน้าที่ ดังนี้   

๑. วางแผนพัฒนาโครงการ “โรงเรียนสุจริต” ระยะสั้นระยะยาว 
๒. ด าเนินการขับเคลื่อนโครงการ “โรงเรียนสุจริต” ให้เป็นไปตามแผน/นโยบาย/ยุทธศาสตร์ของ 
    โครงการ 
๓. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา วิจัยนวัตกรรมการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียน 
    การสอน 
๔. นิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผล การด าเนินงานโครงการ “โรงเรียนสุจริต” 



๕. สรุปรายงานผลการด าเนินงานให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓ เป็นรายไตรมาสและสรุปผลประจ าปี 
๖. อ่ืนๆ ที่เห็นสมควร และเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินโครงการ “โรงเรียนสุจริต” 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
   สั่ง  ณ  วันที่  ๑๗  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 
 

            (นางระพีพร   โคตรชนะ) 
                                                       ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ 
 
 

 


