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ส่วนที่ 1  
หลักการและเหตุผล 

 
สภาพการณ์ทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยปัจจุบัน ปัญหาการคอร์รัปชันถือได้ว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่

เกิดขึ้นในประเทศต่างๆ ทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย ซึ่งปัญหานี้ยังไม่มีทีท่าว่าจะหมดไป อีกทั้งยังทวีความรุนแรง
และซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ แม้ว่าประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ความทันสมัย มีระบบการบริหารราชการสมัยใหม่ มี
การรณรงค์จากองค์กรของรัฐ หรือองค์กรอิสระต่างๆเห็นพ้องกันว่า การทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่นำไปสู่
ความยากจน และเป็นอุปสรรคที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศอย่างแท้จริง สำหรับประเทศไทยนั้นเป็นที่ทราบกัน
ทั่วไปว่า ปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาสำคัญลำดับต้นๆที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศเป็น
อย่างมาก ปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นมาช้านานจนฝังรากลึกและพบเกือบทุกกลุ่มอาชีพในสังคมไทย เกี่ยวพันกับวิถี
ชีวิตของคนไทยมาอย่างยาวนานหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทยไปแล้ว 

สาเหตุของปัญหาที่พบ คอื การทุจรติคอร์รปัชนัเป็นประเพณีนิยมที่ปฏบิตัมิาตัง้แต่ดัง้เดมิและมี
อทิธพิลต่อความคิดของคนในปัจจุบันอยู่ค่อนข้างมาก ฉะนั้นพฤติกรรมการปฏิบัติของข้าราชการจึงไม่สอดคล้อง
กับแนวความคิดของการเป็นข้าราชการสมัยใหม่ การทุจริตคอรัปชันของข้าราชการด้วยความไม่รู้หรือด้วยความ
บริสุทธิ์ใจ จึงยังคงปรากฏอยู่ค่อนข้างมาก นอกจากนี้ การทุจริตคอร์รัปชันของข้าราชการอยู่ที่ตัวข้าราชการ 
ปัญหาที่เกิดจากความคิด ความไม่มีประสิทธิภาพของตัวระบบ และปัญหาของตัวข้าราชการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
ของรายได้ สวัสดิการ จริยธรรมในการทำงานความคาดหวังและโอกาสในชีวิตของตัวข้าราชการ การบริหาร
ราชการแผ่นดินเป็นสาเหตุที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งของการเกิดคอร์รัปชันในวงราชการ อันนำไปสู่การสูญเสีย
เงินรายได้ของรัฐบาลความไม่เสมอภาคในการให้บริการของข้าราชการแก่ผู้ติดต่อ ประชาชนผู้เสียภาษีไม่ได้รับ
บริการที่มีคุณภาพ 

จากการจัดอันดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ปี 2557 และปี 
2558 ประเทศไทยได้คะแนนการประเมิน 38 คะแนน ในปี 2559 ประเทศไทยได้คะแนนการประเมิน 35 
คะแนนในปี 2560 ประเทศไทยได้คะแนนการประเมิน 37 คะแนน และในปี 2561 ประเทศไทยได้คะแนนการ
ประเมินลดลง เหลือ 36 คะแนน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยยังมีการทุจริตคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูงซึ่งสมควร
ได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน 

แนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  
(สำนักงาน ป.ป.ช.) จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.
2560 -2564) โดยกำหนดวิสัยทัศน์ว่า“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” (Zero Tolerance & 
Clean Thailand)และกำหนดพันธกิจ“สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหาร
จัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้ งระบบ ให้มี
มาตรฐานสากล” พร้อมทั้งกำหนดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ว่า “ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perceptions Index: CPI) สูงกว่าร้อยละ 50” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างสังคมที่มีพฤติกรรมร่วม
ต้านการทุจริตในวงกว้าง และมีปัจจัยความสำเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์ คือ ทุกภาคส่วนร่วมส่งเสริมการ



กล่อมเกลาทางสังคมและส่งเสริมการเรียนรู้ในทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย รวมถึงผนึกกำลังและความร่วมมือทุกภาค
ส่วนในการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมที่นำไปสู่สังคมที่มีค่านิยมร่วมต้านทุจริต และมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญอีกประการ
หนึ่ง คือ สร้างนวัตกรรมในการต่อต้านการทุจริตมีกลไกป้องกันการทุจริตและระบบบริหารจัดการ ตามหลักธรร
มาภิบาล โดยมีปัจจัยความสำเร็จ คือมีกระบวนการทำงานด้านป้องกันการทุจริตเปลี่ยนแปลงสู่การทำงานเชิงรุก 
สามารถป้องกันการทุจริตได้อย่างเท่าทันและมีประสิทธิภาพ มีการบูรณาการการทำงานระหว่างองค์กรที่
เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ เด็กและเยาวชน ทั้งนี้ มีความ
เชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต โดยดำเนินการผ่านกลยุทธ์การปรับฐานความคิด
ทุกช่วงวัย ตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม และส่งเสริม
ให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพ่ือต้านทุจริต  พร้อมทั้งเสริมพลังการมีส่วนร่วมของพลเมือง 
(Civic Participation) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต และมีความเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุกโดยดำเนินการผ่านกลยุทธ์การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือลดปัญหาการทุจริต อีกทั้งพัฒนา วิเคราะห์และบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงาน เพ่ือเชื่อมโยงกับแนวทางการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้เรื่องการทุจริต 
(Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย นอกจากนี้ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 ยังมีความสอดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 –2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลใน
ภาครัฐ ซึ่งแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้จัดทำขึ้นบนพ้ืนฐานของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 –2579) ถือ
เป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  (Sustainable Development 
Goals : SDGs)รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 โดยกำหนดประเด็นการพัฒนาพร้อม
ทั้ง แผนงาน/โครงการสำคัญที่ต้องดำเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง 5 ปีแรกของการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือเตรียมความพร้อมของคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การปลูกฝัง  “คนไทยไม่โกง” 
และยุทธศาสตร์การป้องกันด้วยการเสริมสร้างสังคมธรรมาภิบาล ของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี อีกด้วย ทั้งนี้ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12มีแผนงานและโครงการสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ แผนงานที่ 5.9 การสร้างกลไก “ยับยั้ง” และ “สร้างความ
ตระหนักรู้”เพ่ือป้องกันการทุจริต ที่กล่าวถึงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  
ภายใต้กรอบแนวคิด “โรงเรียนสุจริต” เพ่ือสร้างองค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ปลูกจิตสำนึก ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ ซึ่งเป็นคุณลักษณะ 5 
ประการของโรงเรียนสุจริต สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในฐานะหน่วยงานหลักที่รับ ผิดชอบ
งานการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้กับเยาวชนส่วนใหญ่ของประเทศ ให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพในอนาคต 
ตระหนักในความสำคัญของการเตรียมการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา ได้ร่วมเป็น
ส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 –
2564)และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 –2564) มาอย่างต่อเนื่องโดยดำเนิน



โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) เพ่ือวางรากฐาน
การปลูกจิตสำนึก ซึ่งเป็นกลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศชาติ โดยมุ่งเน้นการพัฒนา
นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาให้เกิดคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต เพ่ือให้เกิด
ความต่อเนื่องในการดำเนินการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการ
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา พ.ศ. 2563 เพ่ือให้สถานศึกษานำ
แนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติโดยกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และ
แผนปฏิบัติราชการประจำปี โดยให้ยึดกรอบยุทธศาสตร์หลักที่ใช้ในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้คำนึงถึงความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(พ.ศ. 2561 –2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12 แผนแม่บทบูรณาการป้องกัน 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี(พ.ศ. 2561–2580) และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 2  
ยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) 

 
ยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) 
 วิสัยทัศน์  “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)” 
 ประเทศไทยในระยะ 5 ปีข้างหน้า จะมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคม
มิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ 
ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน เพ่ือให้ประเทศไทย มีศักดิ์ศรีและ
เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ 

พันธกิจ “สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบ 
บูรณาการและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล” 

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระยะ 5 ปีข้างหน้า จะเป็นการปฏิรูปกระบวนการดําเนินงาน
จากเดิมไปสู่กระบวนการทํางานแบบบูรณาการทั้งระบบ โดยเริ่มจากการวางรากฐานทางความคิดของประชาชน
ที่นอกจากตนเองจะไม่กระทําการทุจริตแล้ว จะต้องไม่อดทนต่อการทุจริตที่เกิดขึ้นในสังคมไทยอีกต่อไป
ประชาชนไทยต้องกา้วข้ามค่านิยมอุปถัมภ์และความเพิกเฉยต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ เจตจํานงทางการเมือง
ของประชาชนที่ต้องการสร้างชาติที่สะอาดปราศจากการทุจริต จะต้องได้รับการสานต่อจากฝ่ายการเมืองและ
เจ้าหน้าที่รัฐการขับเคลื่อนนโยบายที่มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน ขณะเดียวกันกลไกการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตต้องเป็นที่ได้รับความไว้วางใจ และความเชื่อมั่นจากประชาชนว่าจะสามารถเป็นผู้ปกป้อง
ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนได้อย่างรวดเร็ว เป็นธรรม และเท่าเทียม ทั้งนี้ เพ่ือยกระดับมาตรฐาน
จริยธรรมคุณธรรม และความโปร่งใสของประเทศไทยในทุกมิติให้มีมาตรฐานตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย
การต่อต้านการทุจริต ค.ศ.2003 ( United Nations Convention against Corruption : UNCAC ) ภายในปี 
พ.ศ.2564 

 
ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ 
มีความครอบคลุมกระบวนการดําเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

โดยกําหนดยุทธศาสตร์การดําเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
1. สร้างสังคมท่ีไมท่นตอ่การทุจริต 
2. ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
3. สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
4. พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
5. ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต 
6. ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย 
 



การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในส่วนราชการของ
สำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  (สำนักงานป.ป.ช.) และสำนักงานคณะ 
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงานป.ป.ท.) กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำแผน 
ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐประจำปีงบประมาณโดยมีแนวทางในการดำเนินงานในแผน 
งาน/โครงการ/กิจกรรม/ตัวชี้วัด เป็นไปตามพันธกิจและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของชาติ 

ดังนั้นเพ่ือให้การดำเนินการเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี โรงเรียนบ้านปราสาท จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติ
การป้องกัและปราบปรามการทุจริตขึ้นเพ่ือเป็นกรอบในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจำปขีองสถานศึกษาต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนท่ี 3  
แผนการปฏิบัติการป้องกนัและปราบปรามทุจริต 

 
แผนการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริตของโรงเรียนบ้านปราสาท 
 
วิสัยทัศน์ 

“ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน  บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ผู้ปกครอง ชุมชน 
คณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมมือร่วมใจป้องกันและปราบปรามการทุจริต” 
 
พันธกิจ 

1. เสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยม ให้กับผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ยึดหลัก 
ธรรมาภิบาล 

2. บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตในสถานศึกษา  

3. ส่งเสริมบทบาทผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต 

4. สร้างกลไกและพัฒนาระบบการตรวจสอบ ถ่วงดุลการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความเข้มแข็ง 
และมีประสิทธิภาพ 

5. ส่งเสริม/สนับสนุนการจัดการองค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  
อย่างจริงจังและต่อเนื่อง      
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงานของส่วนราชการภายในสถานศึกษาให้มี ความโปร่งใส และเป็น 
ธรรม   

2. เพ่ือส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 
ต่อประชาชน   

3. เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษา  ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม  จริยธรรม  และนำหลักปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติ  

4. เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการ 
ทุจริต  
 
 
 



แนวทางการดำเนินงาน 
ยุทธศาสตร์ที ่1“สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” 
กลยุทธ์ 
1. ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม 
การดำเนินงาน 

1.1 พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การนำเสนอ และรูปแบบการป้องกันการทุจริตตาม
แนวคิดแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์สว่นรวมในทุกระดับ 

1.2การกำหนด พัฒนา หรือปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และมีการ
ประกาศใช้อย่างจริงจัง 
 
กลยุทธ์ 
2. ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพ่ือต้านทุจริต 
การดำเนินงาน 

2.1 กล่อมเกลาทางสังคมในทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างพลเมืองที่ดี 
2.2 พัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้สำหรับทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย 
2.3 พัฒนาจิตสำนึกสาธารณะ 
2.4 การใช้เครื่องมือการสื่อสารทางสังคมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
2.5 การเสริมบทบาทการกล่อมเกลาทางสังคมของสื่อมวลชนและองค์กรวิชาชีพ 
2.6 พัฒนามาตรวัดทางสังคม เพื่อเป็นเครื่องมือในการขัดเกลาพฤติกรรม 

 
กลยุทธ์ 
3. ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต 
การดำเนินงาน 

3.1 นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการกล่อมเกลาทางสังคมและการปฏิบัติงานต่อต้านการ
ทุจริต 

3.2 พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การนำเสนอ และรูปแบบการป้องกันการทุจริตตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียนการสอนในทุกระดับ 

3.3 พัฒนาระบบและจัดการองค์ความรู้การป้องกันการทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
กลยุทธ์ 
4. เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
การดำเนินงาน 

4.1 สร้างชุมชนเฝ้าระวัง ต่อต้านทุจริต 



4.2 สร้างความตื่นตัวในการแสดงออกต่อเหตุการณ์ทางสังคมที่ผิดต่อจริยธรรมทางสังคมหรือกฎหมาย 
และผลักดันให้เกิดการลงโทษทางสังคม (Social Sanction) และทางกฎหมาย บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและ
เหตุผล 

4.3 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
 
ยุทธศาสตร์ที ่2 “ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอ่ต้านการทุจริต” 
กลยุทธ์ 
4. พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อให้ได้รับการจัดสรรงบ 
ประมาณรายจ่ายประจำปีที่มีสัดส่วนเหมาะสมกับการแก้ปัญหา 
การดำเนินงาน 

4.1 ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสม 

4.2 จดัทำแผนการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เพียง 
พอและเหมาะสม 
 
ยุทธศาสตร์ที ่3“สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” 
กลยุทธ์ 
2. การรายงานผลสะท้อนการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Cycle Feedback) 
การดำเนินงาน 

2.1 บูรณาการและประมวลผลข้อมูลเพ่ือการรายงานนโยบาย 
 
ยุทธศาสตร์ที ่4“พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก” 
กลยุทธ์ 
1. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต 
การดำเนินงาน 

1.1 พัฒนามาตรการเชิงรุกที่สามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตในแต่ละระดับ 
1.2 พัฒนาระบบการท างานแบบบูรณาการระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคม 
1.3 เพ่ิมบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการเข้ามามีส่วนร่วมกับระบบการป้องกันการ
ทุจริต 
1.4 ยกระดับกลไกการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการป้องกันการทุจริต 

 
 
 



กลยุทธ์ 
2. สร้างกลไกการป้องกันเพ่ือยับยั้งการทุจริต 
การดำเนินงาน 

2.1 สร้างกลไกป้องกันเพ่ือยับยั้งการทุจริต 
2.2 นำข้อเสนอแนะจากกลไกป้องกันเพ่ือยับยั้งการทุจริตสู่การปฏิบัติ 
2.3 กำหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการนำข้อเสนอแนะไปสู่การปฏิบัติ 

 
กลยุทธ์ 
3. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือลดปัญหาการทุจริต 
การดำเนินงาน 

3.1 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระบบบริหารงานสาธารณะ เพ่ือลดขั้นตอน หรือ
กระบวนการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ 

3.2 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถศึกษา เรียนรู้ และหา
ข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต (กำหนดเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจ) 

 
กลยุทธ์ 
4. พัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
การดำเนินงาน 

4.1 พัฒนาและยกระดับรูปแบบการสื่อสารสาธารณะเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

 
กลยุทธ์ 
5. การพัฒนา วิเคราะห์และบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานเพื่อเชื่อมโยงกับแนวทางการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย 
การดำเนินงาน 

5.1 พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน 
5.2 การบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน 

 
กลยุทธ์ 
7. พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรด้านการป้องกันการทุจริต 
การดำเนินงาน 

7.1 พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรด้านงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้มีความเป็นมือ
อาชีพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล 

7.2 ต่อยอด ขยายผล องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ สำหรับการป้องกันการทุจริต 



ยุทธศาสตร์ที ่5“ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 

กลยุทธ์ 
1. ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้มีประสิทธิภาพการดำเนินงาน 
การดำเนินงาน 

1.1 การปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานต่อต้านการทุจริตต่าง ๆ ให้มีความรวดเร็ว 
เข้าถึงได้โดยง่าย 

1.2การสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจต่อระบบการรับเรื่องร้องเรียน 

 
กลยุทธ์ 
8.การเปิดโปงผู้กระทำความผิดให้สาธารณชนรับทราบและตระหนักถึงโทษของการกระทำการทุจริตเมื่อคดีถึง
ที่สุด 
การดำเนินงาน 

8.1 การเปิดโปงการทุจริตอย่างสร้างสรรค์และพัฒนาช่องทางในการเผยแพร่เปิดโปงการทุจริตที่เข้าถึง 
 
การติดตามผลความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสถานศึกษา 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา (เดือน) 
1 2 3 4 5 6   7 8 9 10 11 12 

1 จัดประชุมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
และการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ 
ประจำ ปี 2565 ทบทวน/
วิเคราะห์ความเสี่ยงต่างๆ 
  

 

           

2 จัดทำแผนปฏิบัติการฯ ประจำปี
2565 เสนอคณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียน
ให้ความเห็นชอบ  
  

 
           

3 สำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย  
  

   
 

        

4 ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ  
 

   
 

        



5 เสนอสรุปผลการดำเนินงานต่อ
ผู้บริหาร 
  

       
 

    

6 จดัทำเอกสารรายงานสรุปผลการ
ดำเนินการรายงานเสนอผู้บริหาร
ต่อไป  
  

         
 

  

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.  โรงเรียนบ้านปราสาท ปฏบิัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม   
2.  ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีจิตสำนึกในการเป็นพลเมืองดี ปฏิบัติงานตาม 

ระเบยีบวินัย และมีความซื่อสัตย์สุจริต    
3.  ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน  มีความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการ 

ทุจริตในสถานศึกษามากยิ่งขึ้น  
4.  โรงเรียนบ้านปราสาท ปฏบิัติงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เป็นแนวทางปฏิบัติ   
5.  โรงเรียนบ้านปราสาท มีความเข้าใจและให้ความร่วมมือในกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการ 

ทุจริตในสถานศึกษา 
6.  โรงเรียนบ้านปราสาทมีการดำเนินงานอย่างสุจริตและไม่มีการทุจริตในสถานศึกษาได้อย่างมั่นคงและ 

ยั่งยืนตลอดไป 

บทสรุป 

 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนบ้านปราสาท  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 
2565   จัดทำขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
สถานศึกษา   ปฏิบัติงานในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้บรรลุตามวัตถุประสงค์   เกิดผลสัมฤทธิ์
ตามที่คาดหวังไว้   ทำให้การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่มีความ
รับผิดชอบ  ทำให้ผู้ปกครอง  ขุมขน คณะกรรมการสถานศึกษา มีความเชื่อถือในความมีคุณธรรม  ความมี
จริยธรรม  การปฏิบัติหน้าที่โดยการคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน  และการยึดมั่นในหลัก
ธรรมาภิบาล   สามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 
ให้ลดน้อยลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น      



 ดังนั้น  ในการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ต้องบูรณาการและ
อาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และจะต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องให้เป็นระบบ   โดยหากมีการบูรณาการความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วนอย่างจริงจังและต่อเนื่องแล้ว ก็จะส่งผลต่อการบรรลุตามผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังไว้ ส่วน
ราชการและสถานศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม ผู้บริหาร  คณะครู บุคลากรทางการศึกษา 
นักเรียน มีความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษามากยิ่งขึ้น  มีจิตสำนึกในการเป็น
พลเมืองดี ปฏิบัติงานตามระเบียบวินัย และมีความซื่อสัตย์สุจริต  ทุกภาคส่วนมีความเข้าใจและให้ความร่วมมือ
ในกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา   ปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และยึด
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางปฏิบัติ   รวมถึงส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับ
จังหวัดและระดับประเทศให้ยั่งยืนได้อีกด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

คำสั่งโรงเรียนบ้านปราสาท 
ที่   45  /   2564 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสถานศึกษา 
ประจำปีงบประมาณ  2565 

โรงเรียนบ้านปราสาท 
...................................................................................................................... 

โรงเรียนบ้านปราสาท สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 จัดการเรียนการสอน
ตั้งแต่ชั้นอนุศึกษาปีที่ 2 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวม 22 คน มี
นักเรียนรวมทั้งสิ้น 335 คน ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ 2565 ขึ้น 
เพ่ือใช้เป็นกรอบการดำเนินงานป้องกันทุจริตในสถานศึกษา และการนำแผนสู่การปฏิบัติ เพ่ือให้การดำเนินงาน
บรรลุตามวัตถุประสงค์ โรงเรียนบ้านปราสาทจึงแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงาน ดังนี้ 
1. คณะกรรมการอำนวยการ  ประกอบด้วย  

1.1 นางสุพิชชา ไพศาลสุวรรณ  ผู้อำนวยการโรงเรียน  ประธาน 
1.2 นายสุบรรณ นันทะชาติ ประธานกรรมการสถานศึกษา รองประธาน 

   1.3 คณะกรรมการสถานศึกษา     กรรมการ 
   1.4 นางพรพิมาล  แก้วธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียน  กรรมการและเลขานุการ 
 1.5 นายวีระพงษ์  เดชพันธ์ ครูชำนาญการ         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

1.6 นางนวลจันทร์  จันดาบุตร ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
1.7 นางฤภาภัค รัตนพันธ์ ครูชำนาญการพิเศษ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที ่ ให้คำปรึกษา  คำแนะนำและตัดสินแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น  
  
2. คณะกรรมการดำเนินงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสถานศึกษา 
ประกอบด้วย 

1. นางพรพิมาล  แก้วธรรม  รองผู้อำนวยการโรงเรียน    ประธาน 
2. นางฤภาภัค รัตนพันธ์  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
3. นางนวลจันทร์  จันดาบุตร ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
4. นายสุวิทย์ พันธ์เพชร  คร ู    กรรมการ 
5. นางสาวทัศนีย์ สมศรี  คร ู    กรรมการ 
6. นางสาวจุไรรัตน์ ดีมาก  คร ู    กรรมการ 
7. นางเดชา  เสียงเพราะ  ครูชำนาญการ   กรรมการ  



8. นางสาววัลลภา ภักด ี  คร ู     กรรมการ 
9. นางสาวเมธาวี  ทองพา  ครูชำนาญการ   กรรมการ 
10. นางยุภาพร  คงปัญญา  ครูชำนาญการ   กรรมการ 
11. นางสาวเยาวลักณ์ รับรอง  คร ู    กรรมการ 
12. นายชัยวัฒน์ ประโลม  คร ู    กรรมการ 
13. นางสาวเกวลี ด้วงนิล  คร ู    กรรมการ 
14. นางสาวสุนทรีย์ สุพรรณ  พนักงานราชการ   กรรมการ 
15. นางสาวเทวี  จันทร์นัน  พนักงานราชการ   กรรมการ 
16. นางสาวนิตยา กองทรัพย์  คร ู    กรรมการ 
17. นางสาวจุไรรัตน์ ดีมาก  คร ู    กรรมการ 
18. นายวีระพงษ์  เดชพันธ์  ครูชำนาญการ       กรรมการและเลขานุการ 
19. นางสาวเสาวภา โคมชัย  ครูผู้ช่วย       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
20. นายศิฑา เทภูเขียว  คร ู       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
21. นางสาวผ่องศรี จันทร์สุข  เจ้าหน้าที่ธุรการ         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

มีหน้าที ่    1.จดัทำโครงการ / กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริของสถานศึกษา  
ให้มีความสอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระทรวงศึกษาธิการ 
     2. ดำเนินการโครงการ / กิจกรรมและรวบรวมเอกสาร หลักฐาน รายงานผลการดำเนิน
โครงการ / กิจกรรมเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ / กิจกรรม 
    3. รายงานสรุปผลโครงการ / กิจกรรมเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
 
 ขอให้ข้าราชการครูที่ได้รับการมอบหมายให้เป็นคณะกรรมการดำเนินงานได้ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่และ
เต็มความสามารถ  เพื่อให้งานเกิดผลประสบความสำเร็จ  ด้วยความเรียบร้อย    บรรลุตามวัตถุประสงค์ทุก
ประการ  หากเกิดปัญหาให้แจ้งฝ่ายบริหารเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป    
 ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
      สั่ง   ณ   วันที่   3   เดือน  ตุลาคม   พ.ศ.  2565     
 

             ลงชื่อ   
               ( นางสุพิชชา  ไพศาลสุวรรณ) 
              ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปราสาท 
 



คณะผู้จัดทำ 
 
ที่ปรึกษา 
   1.1  นางสุพิชชา ไพศาลสุวรรณ  ผู้อำนวยการโรงเรียน  ประธาน 
   1.2  นายสุบรรณ นันทะชาติ ประธานกรรมการสถานศึกษา รองประธาน 
   1.3  คณะกรรมการสถานศึกษา     กรรมการ 
   1.4  นางพรพิมาล  แก้วธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียน   กรรมการและเลขานุการ 
 1.5  นายวีระพงษ์  เดชพันธ์ ครูชำนาญการ         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 1.6 นางนวลจันทร์  จันดาบุตร ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 1.7 นางฤภาภัค รัตนพันธ์  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
คณะทำงาน 

1. นางพรพิมาล  แก้วธรรม  รองผู้อำนวยการโรงเรียน    ประธาน 
2. นางฤภาภัค รัตนพันธ์  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
3. นางนวลจันทร์  จันดาบุตร ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
4. นายสุวิทย์ พันธ์เพชร  คร ู    กรรมการ 
5. นางสาวทัศนีย์ สมศรี  คร ู    กรรมการ 
6. นางสาวจุไรรัตน์ ดีมาก  คร ู    กรรมการ 
7. นางเดชา  เสียงเพราะ  ครูชำนาญการ   กรรมการ  
8. นางสาววัลลภา ภักด ี  คร ู     กรรมการ 
9. นางสาวนิตยา กองทรัพย์  คร ู    กรรมการ 
10. นางสาวจุไรรัตน์ ดีมาก  คร ู    กรรมการ 
11. นางสาวเมธาวี  ทองพา  ครูชำนาญการ   กรรมการ 
12. นางยุภาพร  คงปัญญา  ครูชำนาญการ   กรรมการ 
13. นางสาวเยาวลักณ์ รับรอง  คร ู    กรรมการ 
14. นายชัยวัฒน์ ประโลม  คร ู    กรรมการ 
15. นางสาวเกวลี ด้วงนิล  คร ู    กรรมการ 
16. นางสาวสุนทรีย์ สุพรรณ  พนักงานราชการ   กรรมการ 
17. นางสาวเทวี  จันทร์นัน  พนักงานราชการ   กรรมการ 
18. นายวีระพงษ์  เดชพันธ์  ครูชำนาญการ       กรรมการและเลขานุการ 
19. นางสาวเสาวภา โคมชัย  ครูผู้ช่วย       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
20. นายศิฑา เทภูเขียว  คร ู       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
21. นางสาวผ่องศรี จันทร์สุข  เจ้าหน้าที่ธุรการ         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

 



วิเคราะห์ /สังเคราะห์ / จัดทำ เอกสาร  รูปเล่ม 
1. นางพรพิมาล  แก้วธรรม  รองผู้อำนวยการโรงเรียน    ประธาน 
2. นายศิฑา เทภูเขียว  ครู    กรรมการ 
3. นางสาวนิตยา  ใจธรรม  ครู         กรรมการ 
4. นางสาวเมธาวี ทองพา  ครูชำนาญการ    กรรมการและ

เลขานุการ 
5. นางสาวเยาวลักษณ์ รับรอง ครู               กรรมการและ

เลขานุการ 
6. นางสาวผ่องศรี จันทร์สุข  เจ้าหน้าที่ธุรการ              กรรมการแล

ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
********************************************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


