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ส่วนที่ 1 
บทนำ 

1. ความเป็นมา  
 การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นการ

ขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนการ 
ปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 - 2565) ยุทธศาสตร์
ชาติว่า ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนปฏิบัติการ 3 ปี            
(พ.ศ. 2563 - 2565)  และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของโรงเรียนผาเทิบวิทยา 
รวมถึงมาตรการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐและนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่เกี ่ยวข้อง       
โดยมุ่งเน้นแนวทางการปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง เพื่อให้บุคลากรและภาคประชาสังคมมีทัศนคติและค่านิยมที่  
ไม่ยอมรับการทุจริต มีจิตสำนึกต่อต้านการทุจริต รวมทั ้งมีความพอใจในคุณภาพการให้บริการและ                  
การดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ  
2. แผนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง  
   2.1  ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)  

        รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 บัญญัติให้ร ัฐจัดให้มี
ยุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ เกิดการ
ผลักดันไปสู่เป้าหมายเดียวกัน  
 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) กำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั ่งยืน  เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือคติพจน์             
ประจำ ชาติ “มั่นคง มั่ง คั่ง ยั่งยืน” เพื่อให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขันมีรายได้สูงอยู่ในกลุ่ม
ประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข  อยู่ดีกินดี สังคมมีความมั่นคง เสมอภาค และเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์
ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาใน ระยะ 20 ปีต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย  6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่  
                  (1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง (2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน               
(3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทางสังคม (5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ             
(6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  โดยในยุทธศาสตร์ที ่ 6 
ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องการต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกำหนดให้มีการส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีองค์กร ภาคเอกชน ภาคประชา
สังคม ชุมชน และประชาชน ตลอดจนเครือข่ายต่าง ๆ ช่วยกันสอดส่องเฝ้าระวัง ตรวจสอบ หรือต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐ  
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2.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 (พ.ศ. 2561 – 2580)  

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ              
จัดทำขึ้น ภายใต้ความจำเป็นในการแก้ไขสถานการณ์ปัญหาการทุจริตของประเทศ โดยมี 2 แนวทางการ
พัฒนาหลัก ดังนี้  (1) การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ (2) การปราบปรามการทุจริต  

 2.2.1 แนวทางการพัฒนาที่สำคัญเพื่อขับเคลื่อนในการป้องกันการทุจริตและประพฤติ          
มิชอบ  แนวทางการพัฒนา มีดังนี้  
      1) ปลูกและปลุกจิตสำนึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต และการปลูกฝังและ                       
หล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม  “คน” โดยการ 
“ปลูก” และ  “ปลุก” จิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต โดยเฉพาะการส่งเสริมวัฒนธรรม
สุจริต  ผ่านหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับที่เด็กไทยทุกคนต้องเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตั้งแต่ระดับ
ปฐมวัยจนถึง ระดับอุดมศึกษา  

              2) ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาด ปราศจาก
พฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต โดยการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเปิดเผย โปร่งใส สร้างธรรมาภิบาลในการ 
บริหารงาน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยงและแจ้งเบาะแส  เพื่อสกัด
กั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ มีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส   

              3) พัฒนาค่านิยมของนักการเมืองให้มีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการทำตนเป็นแบบอย่าง             
ที่ดี  มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม นอกเหนือจากคุณสมบัติตามที่          
กำหนดตามกฎหมาย ผู้บริหารประเทศต้องมีคุณสมบัติทางจริยธรรมด้วย มีการพัฒนายกระดับการมีจริยธรรม
ของผู้ดำรงตำแหน่ง ทางการเมืองเพื่อสร้างนักการเมืองที่มีคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งกำกับจริยธรรมภายใน
พรรคการเมือง   

              4) ปรับ “ระบบ” เพื่อลดจำนวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบใน หน่วยงานภาครัฐ โดย 
การพัฒนาเครื่องมือ เพื่อสร้างความโปร่งใส มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมและมาตรการในการต่อต้านการทุจริต      
ที่มีประสิทธิภาพและเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต รวมถึงการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต เพื่อให้
หน่วยงานภาครัฐ  มีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในบริหารจัดการความเสี ่ยงของการดำเนินงานที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริต   

            5) ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอื้อต่อการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ นำระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้แทนการใช้ดุลพินิจเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน การสร้างมาตรฐาน         
ที่โปร่งใสใน กระบวนการบริการของภาครัฐ ลดขั้นตอนกระบวนการและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ปรับปรุง
แก้ไขกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อลดการใช้ดุลพินิจของผู้มีอำนาจ สร้างความโปร่งใสในการบริการ
ข้อมูลภาครัฐทั้งระบบ โดยการพัฒนาระบบข้อมูลดิจิทัล ส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลสาธารณะ สร้างความโปร่งใส 
และส่งเสริมให้มีการตรวจสอบการบริหารจัดการของภาครัฐโดยสาธารณชน   
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2.2.2 แนวทางการพัฒนาที่สำคัญเพื่อขับเคลื่อนในการ ปราบปรามการทุจริต  
 แนวทางการพัฒนา มีดังนี้  
       1) เพิ ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของกระบวนการและกลไกการปราบปรามการ
ทุจริต ปรับกระบวนการทำงานด้านการปราบปรามการทุจริตเข้าสู่ระบบดิจิทัลมาใช้ในกระบวนการทำงาน 
ด้านการปราบปรามการทุจริตให้ได้มาตรฐานสากลและเป็นมาตรฐานเดียวกัน พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและ ฐานข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินที่ทันสมัย บูรณาการข้อมูลกับหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชน ต่าง ๆ ในการตรวจสอบความถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน  
                        2) ปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  ปรับปรุง
ขั้นตอนการดำเนินการที่ล่าช้าของหน่วยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็วและ กระชับ          
มากขึ้นเพื่อให้การดำเนินการปราบปรามการทุจริตตลอดกระบวนการจนถึงการลงโทษผู้กระทำความผิด          
เมื่อคดถีึงท่ีสุดเป็นไปอย่างรวดเร็วเห็นผล มีประสิทธิภาพ และเป็นที่ประจักษ์ของประชาชน   
     3) พัฒนาการจัดการองค์ความรู ้ด้านการปราบปรามการทุจริต จัดทำระบบฐานข้อมูล           
องค์ความรู้ด้านการปราบปรามการทุจริต โดยประมวลจากคดีการทุจริตและผู้เชี่ยวชาญของหน่วยงานต่าง ๆ 
ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู ้เช ิงสหวิทยาการของเจ้าหน้าที่                  
ในกระบวนการ ปราบปรามการทุจริตเพื่อให้มีความรู้/ทักษะ/ขีดความสามารถ ที่เป็นมาตรฐานและเท่าทัน         
ต่อพลวัตของการทุจริต  

2.3 แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ         
มิชอบ  (พ.ศ. 2561 – 2565)  
                        มาตรา 257 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กำหนดให้           
การปฏิรูปประเทศต้องดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมาย ประกอบด้วย (1) ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อยมี
ความสามัคคี ปรองดองมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุล
ระหว่างการพัฒนาด้าน วัตถุ กับการพัฒนาด้านจิตใจ (2) สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาสเท่า
เทียมกันเพื่อขจัดความเหลื่อมล้ำ  และ (3) ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ประเทศและการปกครองในระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยมีประกาศสำนัก
นายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ ปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2560 กำหนดให้
จัดทำแผนการปฏิรูปประเทศ รวม 11 ด้าน โดยมี ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ           
มิชอบด้วย แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2561 - 
2565 ได้กำหนดประเด็นการปฏิรูปไว้ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการป้องกันและเฝ้าระวัง ด้านการป้องปราม ด้านการ
ปราบปราม และด้านการบริหารจัดการ พร้อมทั ้งกำหนดผลอันพึงประสงค์ เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์           
กลยุทธ์  แผนงานและกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะต้องดำเนินการในช่วง 5 ปีแรก รวมทั้งกำหนดกลไกและมาตรการ
เพื่อเป็นแนวทาง ในการขับเคลื่อนประเทศในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบังเกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง โดยกำหนดผลอันพึงประสงค์ไว้ 6 ข้อ 
ดังนี้  
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 1. ให้ม ีการส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู ้แก่ประชาชนเกี ่ยวกับการทุจร ิตประพฤติ                         
มิชอบ  รวมทั้งให้มีกฎหมายในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเป็นพลังในการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ
และชี้เบาะแส เมื่อพบเห็นการกระทำความผิดโดยรัฐมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้ชี้เบาะแสด้วย  

 2. ให้มีมาตรการควบคุม กำกับ ติดตาม การบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐและ 
ภาคเอกชน โดยเฉพาะการปฏิบัติหน้าที ่ด้วยความซื ่อตรง ( Integrity) สุจริตของบุคลากร ใช้ดุลยพินิจ                 
โดยสุจริต ภายใต้ กรอบธรรมาภิบาลและการกำกับกิจการที่ดีอย่างแท้จริง  

             3.  ให้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภาครัฐให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้ และ 
สนับสนุนแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริต เพื่อขจัดปัญหาการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการ
ติดต่อกับ หน่วยงานภาครัฐ  
                      4. ยกระดับการบังคับใช้มาตรการทางวินัย มาตรการทางปกครอง หรือมาตรการทางกฎหมาย           
ต่อเจ้าพนักงานของรัฐที่ถูกกล่าวหาว่าประพฤติมิชอบหรือกระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเคร่งครัด  

            5. ปรับปรุงประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายในกระบวนการยุต ิธรรมทุกขั ้นตอน            
(ไต่สวน ชี้มูล ฟ้องศาล พิพากษา) ทั้งแพ่งและอาญาให้รวดเร็ว รุนแรง เด็ดขาด เป็นธรรม เสมอภาค โดยเฉพาะ
มีการจัดทำและบูรณาการฐานข้อมูลคดีทุจริต ตลอดจนเร่งรัดการติดตามนำทรัพย์สินที่เกิดจากการกระทำผิด ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศให้ตกเป็นของแผ่นดิน และในกรณีที่ยังไม่มีกฎหมายที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล      
ก็ให้เร่งบัญญัติเพิ่มเติม  

            6. ให้มีกลไกที่เหมาะสมในการประสานงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติ           
มิชอบ ในระดับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ เพื่อให้ประเทศไทยปลอด
ทุจริต 

             2.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
                   การพัฒนาประเทศไทยในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที ่ 12            

(พ.ศ. 2560 -  2565) อยู่ในห้วงเวลาของการปฏิรูปประเทศเพื่อแก้ปัญหาพื้นฐานหลายด้านที่สั่งสมมานาน
ท่ามกลางสถานการณ์โลก ที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดมากข้ึน โดยมีแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12            
เป็นเครื่องมือหรือกลไกที่ถ่ายทอด ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) สู่การปฏิบัติในลำดับแรกและ
นับว่าเป็นกลไกหรือเครื่องมือที่สำคัญที่สุด ในการนำยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายในระยะยาว
ได้ในที ่ส ุด โดยมีกลไกเสริมอื ่น ๆ ในการขับเคลื ่อน สู ่การปฏิบัต ิให้เกิดประสิทธิผลตามเป้าหมาย                 
โดยแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ได้กำหนดในยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการใน
ภาครฐั การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย ซึ่งมีแนวทางการพัฒนาการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส และยุติธรรม รวมทั้ง สร้างความ
เข้มแข็ง เป็นภูมิคุ ้มกันของสังคมไทย ให้ครอบคลุมภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน พร้อมทั้งเพ่ือ              
สร้างพลังการขับเคลื่อนค่านิยมต่อต้านการทุจริตโดยมี 2 แนวทางหลักที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการผ่านภาค
ประชาสังคม คือ  
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                       1)  การปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง โดยส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมุ่งสร้างจิตสำนึกและ 
ทัศนคติเชิงบวก และรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ภาคเอกชน และสื่อมวลชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง
พฤติกรรมของข้าราชการ รวมทั้งพัฒนา และสร้างเครือข่าย คุ้มครองการแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ ในกลุ่มประชาชน และผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในการใช้ตำแหน่งหน้าที่ในทางมิชอบ    
                       2)  ป้องกันการทุจริต โดยมีแนวทางการสนับสนุนการสร้างกิจกรรมการป้องกันการทุจริต
ของภาคประชาชนอย่างต่อเนื่อง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 2 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โรงเรียนผาเทิบวิทยา 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
1. หลักการและเหตุผล  
                      สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กำหนดประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามคำรับรอง การปฏิบัติราชการของโรงเรียนผาเทิบวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
มุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตัวชี้วัดที่ 7 ระดับ ความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการ
ป้องกันและปราบปรามการ ทุจริต โดยพิจารณาจากผลสำเร็จของการ ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตสถานศึกษา และการจัดการข้อร้องเรียน เรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้น การปฏิบัติหน้าที่โดย            
มิชอบของครูบุคลากรทางการศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และข้อกล่าวหาครูบุคลากร ทางการศึกษา 
ที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความรับผิดชอบต่อประชาชน ไม่มีคุณธรรม ไม่มีจริย ธรรม ไม่คำนึงถึง
ประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั ้ง และไม่มีธรรมาภิบาล ตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการที่ 
เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การตรวจสอบและนำเรื่องร้องเรียน เข้าสู่กระบวนการ
สอบสวน ข้อเท็จจริง การแจ้งตักเตือน ดำเนินคดีหรืออื ่นๆ ตามระเบียบ ข้อกฎหมายที ่กำหนดไว้ใน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนผาเทิบวิทยา 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นั้น โรงเรียนผาเทิบวิทยา 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร ได้ทำการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปราม การทุจริตสถานศึกษา และผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยกำหนดให้สถานศึกษาต้องจัดทำ
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตในหน่วยงานของตน เพื ่อสนับสนุนและสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 4 ยุทธศาสตร์ดังนี้   
                         ยุทธศาสตร์ที่ 1  เสริมสร้างจิตสานึก ค่านิยมให้สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล         
                         ยุทธศาสตร์ที่ 2  บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต                                                  
                                                 สถานศึกษา  
                           ยุทธศาสตร์ที่ 3  เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  
                         ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและ 
                                            ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  

2. วัตถุประสงค์  
                        มีการบริหารการจัดการอย่างเป็นระบบ ครูมีจรรยาบรรณ และมีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพครู ผู ้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม          
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ใน ระดับดี สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยและอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม สามารถ
ดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  
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3. ยุทธศาสตร์และมาตรการ/แนวทางดำเนินงาน  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยม ให้สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล         
วัตถุประสงค์ มุ่งส่งเสริมเสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้แก่สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
โดยมีทัศนคติวิสัยทัศน์ ในการร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
สถานศึกษา รวมทั้งการรณรงค์เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนมีวินัย เคารพกฎหมาย กฎและระเบียบ 
ที่จะเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหา การพัฒนา ตลอดจนเป็นการวางรากฐานในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในภาครฐัได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
มาตรการ /แนวทางดำเนินงาน  

1. ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
1.1 เสริมสร้างความรู ้ความเข้าใจแก่ครูบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน          

ให้ปฏิบัติงานและดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
                               1.2 ประยุกต์การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดมรรคผลในทางปฏิบัติ   
                               1.3 จัดให้มีหลักสูตรการเรียนรู ้หรือการฝึกอบรมเกี ่ยวกับการใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง แก่ครูบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน  

          2. ส่งเสริมให้ครูบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ได้เรียนรู้และปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วย
หลักธรรมาภิบาล  
                               2.1 ส่งเสริมให้ครูบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน มีความรู้ความเข้าใจ รวมทั้งมี
การฝึกอบรม เพ่ือให้ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล  
                               2.2 ส่งเสริมให้ครูบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ได้ประพฤติปฏิบัติตนตาม
มาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรม  
                               2.3 ควบคุม กำกับ ดูแลการปฏิบัติงาน การประพฤติปฏิบัติตนของครูบุคลากรทาง
การศึกษา และนักเรียน ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม   
                     3. กำหนดให้มีหลักสูตรทางการศึกษาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันและปราบปราม         
การทุจริตสถานศึกษา  

3.1 จัดให้มีหลักสูตรทางการศึกษา/หลักสูตรการฝึกอบรม ด้านการป้องกันและ
ปราบปราม การทุจริตสถานศึกษา  

3.2 กำหนดให้หลักสูตรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา         
เป็นหลักสูตรบังคับท่ีใช้ฝึกอบรมครูบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทุกระดับ  
                               3.3 ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการ ตลอดจนข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันและ  
ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  
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 4. ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชูความดีความซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต  
                               4.1 ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ครูบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ปฏิบัติ
หน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม  

4.2 รณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สังคมมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชูและเห็นคุณค่า
ของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม  
                               4.3 ส่งเสริม เชิดชูหน่วยงานหรือบุคคลที ่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและ
ปราบปราม การทุจริตสถานศึกษา  

4.4 ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างค่านิยมในการป้องกันและ
ปราบปรามการ ทุจริตสถานศึกษา  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
วัตถุประสงค์  มุ่งประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับทุกภาคส่วนในการป้องกันและ
ปราบปราม การทุจริตสถานศึกษา ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการ
สถานศึกษาในการ ติดตาม ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในสถานศึกษา เสริมสร้างและพัฒนา
เครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาให้เป็นกลไกในการตรวจสอบ ถ่วงดุล รวมถึงการสร้าง
หลักประกันความปลอดภัยในการ แจ้งข้อมูลหรือเบาะแสในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
มาตรการ /แนวทางดำเนินงาน  
                  1. บูรณาการหน่วยงานสถานศึกษากับองค์กรทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความตระหนักและปลูก
จิตสำนึกการเป็นพลเมืองด ี 

1.1 ประสานความร่วมมือทางด้านข้อมูลและการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงาน
สถานศึกษา กับ องค์กรทุกภาคส่วน  
                               1.2 ส่งเสริม สนับสนุน องค์กรและบุคลากรทางด้านสื่อสารมวลชนให้มีความเข้มแข็ง
และเป็น อิสระในการทำหน้าที่ตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนรับทราบ  
                               1.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบอินเทอร์เน็ต เพื ่อทาการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา โดยมีเว็บบอร์ดเพ่ือติดต่อสื่อสาร ระหว่างกัน  
                               1.4 เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา  

  2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ  
                                         2.1 เสริมสร้างกระบวนการเร ียนร ู ้ เพื ่อให ้ผ ู ้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการ

สถานศึกษามีความ ตื่นตัวต่อสภาพปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในสถานศึกษา  
2.2 สร้างและพัฒนาช่องทางในการรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้มีความสะดวก

หลากหลาย รวมทั้งสร้างหลักประกันความปลอดภัยให้แก่บุคคล หน่วยงานหรือข้อมูลนั้น   
                                2.3 ส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร  

2.4 กำหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้แจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้ได้รับรางวัลตอบแทน  
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2.5 ให้องค์กรหรือบุคลากรด้านสื่อสารมวลชนเป็นสื่อกลางในการแสวงหาความ
ร่วมมือเพ่ือ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  

                                3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอำนาจทางการศึกษา 
                                         3.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ  

สถานศึกษา โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  
                               3.2 พัฒนาประสิทธิภาพการติดตามประเมินผลการด าเนินการตามกลยุทธ์จุดเน้น 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  
วัตถุประสงค ์มุ่งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสมชัดเจน และมี
ประสิทธิภาพ สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกัน และ
ปราบปรามการทุจริต ส่งเสริมความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับหน่วยงานทุกภาคส่วน  
มาตรการ /แนวทางดำเนินงาน  

           1. พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม พร้อมทั้งสร้างความโปร่งใสและเป็น
ธรรมในการบริหารงานบุคคลภายใต้ระบบคุณธรรม  

 1.1  ให ้สถานศึกษาท ี ่ม ีพ ันธกิจด ้านการป้องกันและปราบปรามการท ุจริต               
มีโครงสร้างของ หน่วยงานอัตรากำลัง การบริหารงานบุคคล และงบประมาณที่เหมาะสม สอดคล้องกับ 
ภารกิจและความรับผิดชอบ   
 1.2  สนับสนุนให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจระหว่างหน่วยงาน
สถานศึกษาด้วยกัน  

          1.3  ให้สถานศึกษา ควบคุม กำกับ ติดตาม ประเมินผล การใช้อำนาจในการ
ปฏิบัติงานด้าน การป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

 2. สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการ
ป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต  

 2.1  วางแนวทางและส่งเสริมบทบาทความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับ
ภาคเอกชน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

2.2  ประสานความร่วมมือกับองค์กรภาคเอกชนเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ในสถานศึกษา  
 3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร  
 3.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา  
 3.2 พัฒนาปรับปรุงและเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการบริหารงานที่โปร่งใสและเป็นธรรม  

 4. ส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการจัดระบบการควบคุมภายในและบริหาร
จัดการความเสี่ยง  
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  4.1 ส่งเสริมให้มีการจัดทำรายงานการควบคุมภายในของสถานศึกษา  
          4.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกสถานศึกษามีแผนการตรวจสอบภายในที่เป็นระบบและ

มีประสิทธิภาพ   
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาศักยภาพครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตสถานศึกษา  
วัตถุประสงค์ มุ่งพัฒนาสมรรถนะ และขีดความสามารถให้ครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนในการป้องกัน และ
ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาให้สัมฤทธิ์ผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ไขสภาพปัญหาการ ทุจริตให้เป็น
ระบบอย่างต่อเนื่อง สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพให้สามารถร่วมมือหรือประสานการปฏิบัติกับองค์กรทุก ภาคส่วน  
มาตรการ /แนวทางดำเนินงาน  

1. พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถของครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการ
ป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต  

1.1 กำหนดให้ครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ฝึกอบรมหลักสูตรด้านการ
ป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต ในสถานศึกษา เพ่ือให้มีความเชี่ยวชาญ  

1.2 กำหนดให้มีหลักสูตรการศึกษา และหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพด้านการ
ป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  
 2. สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  
 2.1 ส่งเสริมให้สถานศึกษาร่วมกันสร้างมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ  

2.2 กำหนดให้มีหน่วยงานหลัก เพ่ือรับผิดชอบในการติดตามประเมินผล รวมถึงการ
ลงโทษ ครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียน  

3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี           
          3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 

หลักสูตร การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
         3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรคุณธรรมและจริยธรรมในการ

ปฏิบัติหน้าที่และแนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ต่าง ๆ  
 4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสร้างองค์ความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ในสถานศึกษา  
        4.1 จัดให้มีกิจกรรมการสร้างองค์ความรู้ในเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

สถานศึกษา แก่ครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน  
        4.2 ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีการแลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลข่าวสารด้านการ

ป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต  
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4.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
1. โรงเรียนผาเทิบวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ

โปร่งใส และเป็นธรรม  
2. คณะครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีจิตสำนึกในการเป็นพลเมืองดีปฏิบัติงานตามระเบียบ

วินัย และมีความซื่อสัตย์สุจริต  
3. คณะครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน 

สถานศึกษามากยิ่งข้ึน  
4. โรงเรียนผาเทิบวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร ปฏิบัติงานตามหลัก

คุณธรรม จริยธรรม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางปฏิบัติ  
5. โรงเรียนผาเทิบวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร มีความเข้าใจและให้

ความร่วมมือในกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตในสถานศึกษา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12 
 

บทสรุป 
 

  แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนผาเทิบวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษามุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในดา้น
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสถานศึกษา ปฏิบัติงานในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ให้บรรลุตาม วัตถุประสงค์ เกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่คาดหวังไว้ ทำให้การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ของ
ข้าราชการเป็นไปใน ลักษณะที่มีความรับผิดชอบ ทำให้ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา มีความ
เชื่อถือในความมีคุณธรรม ความมีจริยธรรม การปฏิบัติหน้าที่โดยการ คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน และการยึดมั่นใน หลักธรรมาภิบาล สามารถแก้ไขปัญหาการ ทุจริตและประพฤติมิชอบของ
คณะครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ให้ลดน้อยลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
มากยิ่งขึ้น ดังนั้น ในการดำเนินงานด้านการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ต้องบูรณาการและ
อาศัย ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และจะต้องปฏิบัติอย่าง ต่อเนื่องให้เป็นระบบ โดยหากมีการบูรณาการ
ความร่วมมือ จากทุกภาคส่วนอย่างจริงจังและต่อเนื่องแล้ว ก็จะส่งผล ต่อการบรรลุตามผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังไว้ 
ส่วนราชการและ สถานศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม คณะครูบุคลากรทางการศึกษา 
นักเรียน มีความรู้เรื่อง การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษามากยิ่งขึ้น มีจิตสำนึกในการเป็น
พลเมืองดีปฏิบัติงานตาม ระเบียบวินัย และมีความซื่อสัตย์สุจริต ทุกภาคส่วนมีความเข้าใจและ ให้ความ
ร่วมมือในกิจกรรมการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม 
และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางปฏิบัติ รวมถึงส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมใน
ระดับ จังหวัดและระดับประเทศให้ยั่งยืนได้  
 


