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ค าน า 

 สภาพสังคมปัจจุบัน  การทุจริตคอร์รัปชันถือว่าเป็นปัญหาที่ขยายวงกว้าง ส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อ
เสถียรภาพทางการเมือง การพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ท าให้ประเทศต่างๆตระหนัก
ถึงร้ายที่เกิดข้ึนจากการทุจริตมากขึ้น 

 โรงเรียนพรุพีพิทยาคม  ได้จัดท าแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ ธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา  ประจ าปีงบประมาณ 2565 ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ คือ  
 ยุทธศาสตร์ที่  ๑  สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  

ยุทธศาสตร์ที่  ๒  ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่  ๓  สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย  
ยุทธศาสตร์ที่  ๔  พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

  ยุทธศาสตร์ที่  ๕  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่  ๖  ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของ 

 ประเทศไทย 
ซึ่งแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา โรงเรียนพรุพีพิทยาคม 

ประจ าปีงบประมาณ  2565 เล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะท าให้ผู้บริหาร ข้าราชการครู และ บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 
มีความรู้ความเข้าใจบทบาทภารกิจของหน่วยงานราชการ เพ่ือจะได้มีส่วน ร่วมในแก้ไขปัญหา และเข้าใจในปัญหาการ
ทุจริตได้มากยิ่งขึ้น ตลอดจนเข้าใจกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การอบรม ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการเฝ้าระวังการทุจริต 
เป็นต้น 

โรงเรียนพรุพีพิทยาคม  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฉบับนี้ จะท าให้เกิด ประโยชน์สูงสุด
บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
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ส่วนที่  ๑ 

บทน า 

๑. ความเป็นมา 
ด้วย  ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ว่า “ประเทศไทยใส

สะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)” มีพันธกิจในการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการ
ทุจริต  ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุก  ภาคส่วนแบบบูรณาการและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มีมาตรฐานสากล  โดยมีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  คือ ประเทศไทยได้รับการประเมิน
ดัชนีการรับรู้การทุจริต  (Corruption Perceptions Index : CPI)  ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ นอกจากนี้ทิศทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่ ๓  ยังมีความสอดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ) และ
ทิศทาง ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (ยุทธศาสตร์การปลูกฝัง “คนไทยไม่โกง” และยุทธศาสตร์การป้องกันด้วยการ เสริมสร้าง
สังคมธรรมาภิบาล) อีกด้วย 

จากการที่ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่ง (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้ท าข้อตกลง
ความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพ่ือ ประสานความ
ร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน  โดยอาศัยกลไกทางการศึกษาเป็นเครื่องมือในการปลูกจิตสานึกให้แก่เยาวชน 
ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการด าเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ  ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการ
โรงเรียนสุจริต) ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยให้ ความส าคัญกับการเตรียมการด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา เพ่ือวางรากฐานการ  ปลูกจิตสานึกซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของประเทศชาติมาอย่างต่อเนื่อง 

ในการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม  และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(โครงการโรงเรียน
สุจริต) ได้ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อ
การทุจริต  และยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก  เพ่ือพัฒนานักเรียน  ครูผู้บริหาร  และบุคลากร
ทางการศึกษา  ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ให้เกิดคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต  
ได้แก่  ทักษะกระบวนการคิด  มีวินัย  ซื่อสัตย์สุจริต  อยู่อย่างพอเพียง  และจิตสาธารณะ โดยด าเนินการตามแนวทาง
ของปฏิญญาโรงเรียนสุจริตทั้ง  ๓  ด้าน คือ  ด้านการป้องกัน  ด้านการปลูกฝัง  และด้านการสร้างเครือข่ายเพ่ือให้บรรลุ
ตามเป้าหมายตัวชี้วัดของ แผนบูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ดังนี้ 

๑. โรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ร้อยละ ๑๐๐  มีการน าหลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษา (หลักสูตรการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน) ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

๒. นักเรียนที่ผ่านการเรียนการสอนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) ร้อยละ ๘๐ ได้รับ
การปลูกฝังให้มีทัศนคติและค่านิยมไม่ยอมรับการทุจริต 

๓. ครูผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ร้อยละ ๘๐ 
เข้ามามีส่วนร่วมในการผลักดันให้เกิดสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

๔. โรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ร้อยละ ๘๐ ด าเนินกิจกรรมตามโครงการเพ่ือ
สร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ให้มีค่านิยมร่วมต้านทุจริต  มีจิตส านึกสาธารณะ  และ
สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมได ้

/๕.ค่าคะแนน... 

-๑- 
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๕. ค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ  (ITA)  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖5 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๘๕ 

จากการประชุมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ตาม
แนวทางของแผนแม่บทบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) 
จ านวน ๕ ภูมิภาค โดยส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้เชิญ
ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริตในระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้รับผิดขอบโครงการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาสุจริต  ผู้รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ผู้มีความช านาญในระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และผู้แทนจาก ส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัดทุกจังหวัด มาร่วมจัดท า
แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  และแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของแต่ละ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้โอนจัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย
ในการด าเนินงานของโครงการ  เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖4 ในส่วนของ กิจกรรมโรงเรียนสุจริต และ กิจกรรมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต  และกิจกรรม าการ ประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษา  และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖4 เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และโรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ที่
เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสุจริต สามารถด าเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่ก าหนด  ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัด
การศึกษา  จึงจัดท าแนวทางการด าเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรมและธรรมาภิ- บาลในสถานศึกษา  
(โครงการโรงเรียนสุจริต)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ซ่ึงมีเป้าหมายในการด าเนินงานคลอบคลุมทุกโรงเรียนใน
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๒. หลักการและเหตุผล  
ปัจจุบันการทุจริตและประพฤติมิชอบในประเทศไทยเป็นปัญหาเรื้อรังที่มีมานาน และยิ่งมีกระบวนการที่มีความ

ซับซ้อน มากขึ้น ถือเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งในองค์การภาครัฐและเอกชน ซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงขึ้น   ซึ่งได้ส่งผล
กระทบต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบการปกครอง  ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศเรื่องการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นมีผลในเชิงลบสอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception 
Index – CPI)  ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ 
(Transparency Intemational – IT)  พบว่าผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555-2558 อยู่ที่ 35-38 คะแนน 
จากคะแนนเต็ม 100 โดย ในปี 2558 อยู่อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 3  ในประเทศ
อาเซียนรองจาก ประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 2559 ลดลง 3 
คะแนน จากปี 2558 ได้ล าดับที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มี  
ปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง 

แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา  ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป้องกัน  การ
ทุจริต ไม่ว่าจะเป็นการเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (United Nations 
Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
คณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มาแล้ว  3  ฉบับ  แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่  ลดน้อยถอยลงสาเหตุที่ท าให้การทุจริตเป็นปัญหา
ที่ส าคัญของส าคัญไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพื้นฐานโครงสร้างสังคม  ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความสัมพันธ์
แนวดิ่ง  (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ท าให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือ

-๒- 
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เกื้อกูลกันโดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้อง  และพวกพ้อง  ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม  วัตถุนิยม  ติดความสบาย  ยกย่องคน
ที่มีเงินและมีอ านาจ  คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริตคอรัปชั่นเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้  ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังราก
ลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีต  หรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว  ผนวกกับปัจจัยทางด้าน
การท างานที่ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน  จึงส่งผลให้การท างานของกลไกหรือความ  พยายาม
ที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถท าได้อย่างเต็มศักยภาพขาดความเข้มแข็ง 

ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่  3  เริ่มจากปี พ.ศ. 
2560 จนถึงปี พ.ศ. 2565 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติ  ใหม่ที่ประชาชน
ไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ  โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง 

หน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชน  ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้  ประเทศ
ไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ  โดยก าหนดวิสัยทัศน์  “ประเทศไทยใส
สะอาดไทยทั้งชาติต้านทุจริต”  มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perceptions Index : CPI)  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  ในปี พ.ศ. 2565 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้
นั้น  การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น  เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจาก
ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน  ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ  โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลัก
ออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๑ สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่  ๒ ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่  ๓  สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย  
ยุทธศาสตร์ที่  ๔  พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ที่  ๕  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่  ๖  ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index :  

CPI) ของประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-๓- 
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การด าเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  
ของโรงเรียนพรุพีพิทยาคม   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 

 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โรงเรียนพรุพีพิทยาคม  ได้ด าเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม  และ
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  (โครงการโรงเรียนสุจริต)  โดยมีวัตถุประสงค์  เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียน  ครูผู้บริหาร  และ
บุคลากรทางการศึกษาทุกคน  มีคุณลักษณะ  5  ประการของโรงเรียนสุจริต  ได้แก่  ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย 
ซื่อสัตย์สุจริต  อยู่อย่างพอเพียง  และมีจิตสาธารณะ  รวมทั้งมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตทั้งในระดับสถานศึกษา 
ชุมชน  สังคม  และประเทศชาติซึ่งเป็นการด าเนินงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  ว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต  ประกอบด้วย 

ยุทธศาสตร์ที่  1  สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  ผ่านการด าเนินกิจกรรมโรงเรียนสุจริต  ได้แก่  กิจกรรม
บริษัทสร้างการดี  กิจกรรมถอดบทเรียน  (Best Practice)  ครูและผู้บริหาร  เป็นต้น  การน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
(หลักสูตรการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน)  ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัด 

การด าเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม  และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
256๓  มีรายละเอียดโดยสรุป  ดังนี้ 

1. การเตรียมการ  
1.1 ส่งตัวแทนเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการสร้างความเข้าใจการ   ขับเคลื่อนหลักสูตร

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  
1.2 ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  (หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) 

ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
2. การปฏิบัติ  
2.1 ด าเนินการขับเคลื่อนการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  (หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน)  ไปปรับใช้ในการ

จัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา  โดยจัดเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร  
2.2 ด าเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของโรงเรียนพรุพีพิทยาคม 
3. ติดตามการด าเนินโครงการ 
 3.1 ก ากับ ติดตาม แบบบูรณาการ และการด าเนินการอื่น ๆ  ตามโครงการโรงเรียนสุจริต  
3.2 รายงานผลการขับเคลื่อนการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) ไปปรับใช้ในการ

จัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา  
3.3 รายงานผลการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของโรงเรียนพรุพีพิทยาคม  ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 256๓ 
4. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการด าเนินโครงการ 
   - ไม่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ - 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

-๔- 
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แนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
ของโรงเรียนพรุพีพิทยาคม   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

การจัดท าแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม  และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา โรงเรียนพรุ-
พีพิทยาคม  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมสุราษฎร์ธานี ชุมพร  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  มีแนวทางและ
ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

1. ศึกษายุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติแผนบูรณาการป้องกัน  ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ  ทบทวนข้อมูลและบริบทต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  

2. จัดท าแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม  และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  โรงเรียนพรุ-
พีพิทยาคม  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมสุราษฎร์ธานี ชุมพร  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยใช้กรอบ
แนวทางตามยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่อต้านการทุจริต   และประพฤติมิชอบ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต  

3. เสนอแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม  และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  โรงเรียนพรุพ-ี
พิทยาคม  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมสุราษฎร์ธานี ชุมพร  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   ต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ  

4. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้าง  คุณธรรม 
จริยธรรม  และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา โรงเรียนพรุพีพิทยาคม  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมสุราษฎร์ธานี 
ชุมพร  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565    

5. โรงเรียนพรุพีพิทยาคม  ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม  และธรรมาภิ-
บาลในสถานศึกษา  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมสุราษฎร์ธานี ชุมพร  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ที่ได้รับ
ความเห็นชอบ 
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ส่วนที่  ๒ 

บริบทที่เกี่ยวข้อง 

ส าหรับประเทศไทยได้ก าหนดทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตซึ่งมีความสอดคล้องกับ  สถานการณ์
ทางการเมือง  เศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรม  และความรุนแรง  รวมถึงการสร้างความตระหนักในการ  ประพฤติปฏิบัติ
ตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของคนในสังคม ทั้งนี้ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(ป.ป.ช.) ในฐานะองค์กรหลักด้านการด าเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต  รวมทั้งบูรณาการการทางานด้านการ
ต่อต้านการทุจริตเข้ากับทุกภาคส่วน  ดังนั้น   สาระส าคัญที่มีความเชื่อมโยงกับทิศทางการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ที่ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)  มีดังนี ้

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2560  
2. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ  20  ปี  (พ.ศ. 2561 - 2580)  
3. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็น  การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
    (พ.ศ. 2561 – 2580)  
4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
5. โมเดลประเทศไทยสู่ความม่ันคง  มั่งค่ัง  และยั่งยืน  (Thailand 4.0) 
6. ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต   
 

สาระส าคัญทั้ง  5  ด้านจะเป็นเครื่องมือชี้น าทิศทางการปฏิบัติงานและการบูรณาการด้านต่อต้านการ  ทุจริต 
ของประเทศเพ่ือให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช  2560  ก าหนดในหมวดที่ 
4  หน้าที่ของประชาชนชาวไทยว่า  “บุคคลมีหน้าที ่ ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริต  และประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ” 
ถือได้ว่าเป็นครั้งแรกที่รัฐธรรมนูญได้ก าหนดให้การป้องกันและปราบปราม  การทุจริตเป็นหน้าที่ของประชาชนชาวไทย
ทุกคน  นอกจากนี้ยังก าหนดชัดเจนในหมวดที่  5  หน้าที่ของรัฐว่า “รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้แก่
ประชาชนถึงอันตราย ที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้ง  ภาครัฐและภาคเอกชนและจัดให้มีมาตรการและกลไก
ที่มีประสิทธิภาพ  เพ่ือป้องกันและขจัดการทุจริต และ ประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด  รวมทั้งกลไกในการส่งเสริม
ให้ประชาชนรวมตัวกัน  เพ่ือมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ต่อต้านการทุจริต  หรือชี้เบาะแส  โดยได้รับความคุ้มครอง
จากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ”  การบริหารราชการแผ่นดินรัฐต้องเสริมสร้างให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวก มี
ประสิทธิภาพ  ที่ส าคัญ  คือ ไม่เลือกปฏิบัติตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีซึ่งการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน
ของรัฐต้องเป็นไป  ตามระบบคุณธรรมตามที่กฎหมายบัญญัติโดยอย่างน้อยต้องมีมาตรการป้องกันมิให้ผู้ใดใช้อ านาจหรือ
กระท า  การโดยมิชอบแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่  หรือกระบวนการแต่งตั้ง  หรือการพิจารณาความดีความชอบของ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐ  และรัฐต้องจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม  เพ่ือให้หน่วยงานใช้เป็นหลักในการก าหนด  ประมวล
จริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน  ซึ่งต้องไม่ต่ ากว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว  การที่รัฐธรรมนูญได้ให้
ความส าคัญต่อการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพและการบริหารบุคคลที่มีคุณธรรมนั้น  สืบเนื่องมาจากช่วงระยะเวลาที่
ผ่านมา  ได้เกิดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารบุคคล  มีการโยกย้ายแต่งตั้งที่ไม่เป็นธรรม  บังคับหรือชี้น าให้ข้าราชการ
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติงานโดยไม่ยึดมั่นในหลักผลประโยชน์แห่งรัฐ   รวมถึงการมุ่งเน้นการแสวงหาผลประโยชน์
ให้กับตนเองรวมถึงพวกพ้อง  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2560  จึงได้มีความพยายามที่จะแสดงให้
เห็นอย่างชัดเจนว่าต้องการสร้างประสิทธิภาพในระบบการบริหารงานราชการแผ่นดินและเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดมั่น  ใน
หลักธรรมาภิบาล  และมีคุณธรรมจริยธรรม  ตามท่ีก าหนดเอาไว้ 
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ยุทธศาสตร์ชาติระยะ  20  ปี เป็นยุทธศาสตร์ที่ยึดวัตถุประสงค์หลักแห่งชาติเป็นแม่บทหลัก เพ่ือ เป็นกรอบ
การก าหนดนโยบาย  ทิศทางการพัฒนา  การลงทุนของภาคเอกชนที่สอดรับกับเป้าหมายของ  ยุทธศาสตร์ชาติการ
บริหารราชการแผ่นดิน  การจัดสรรงบประมาณ ฯลฯ  ดังนั้น ทิศทางด้านการป้องกัน  และปราบปรามการทุจริต การ
สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผ่นดินของหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานจะถูกก าหนดจาก
ยุทธศาสตร์ชาติ  (วิสัยทัศน์ประเทศระยะ  20  ปี)  และยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ  5  ปีเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์
“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ พัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” น าไปสู่
การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองตอบต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ  ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต 
สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้ว  และสร้างความสุขของคนไทย  สังคมมีความมั่นคง  เสมอภาค  และเป็น
ธรรม  ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบ  เศรษฐกิจโดยมีกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี  (พ.ศ. 2561 – 2580) 
ดังนี้ 
1. ด้านความม่ันคง  

1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี  พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข  

2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง  ขจัดคอร์รัปชั่น  สร้างความเชื่อมั่น ใน
กระบวนการยุติธรรม  

3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหารจัดการ  ความมั่นคงชายแดน
และชายฝั่งทะเล 

 4) การพัฒนาระบบ  กลไก  มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ  และรักษาดุลยภาพ
ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่  

5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังป้องกันประเทศการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ 
สร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ  

6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติรักษาความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  

7) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เกี่ยวข้อง 
 

2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ  ส่งเสริมการค้า  การลงทุน  พัฒนาสู่ชาติการค้า 
2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ  เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็ง  ยั่งยืน  และส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยสู่

เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน  พัฒนาทักษะ  ผู้ประกอบการ  ยกระดับ  ผลิตภาพแรงงาน

และพัฒนา SMEs  สู่สากล  
4) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง  พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  และพัฒนาระบบเมือง

ศูนย์กลางความเจริญ  
5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ด้านการขนส่ง  ความมั่นคงและพลังงาน  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการวิจัย  และพัฒนา  
6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก  สร้างความเป็นหุ้นส่วน  การพัฒนากับนานา  ประเทศส่งเสริมให้

ไทยเป็นฐานของการประกอบ ธุรกิจ ฯลฯ 
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3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง  
3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์  
4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี  
5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 

4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม  
1) สร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจและสังคม  
2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
3) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย  
4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม  ทุนทางวัฒนธรรม  และความเข้มแข็งของชุมชน  
5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

5. ด้านการสร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
1) จัดระบบอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ  
2) วางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง  25  ลุ่มน้ า  เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัย 

อย่างบูรณาการ  
3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

  6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา  ระบบการบริหารจัดการภาครฐั  

1) การปรับปรุงโครงสร้าง  บทบาท  ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้มีขนาดที่เหมาะสม  
2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ  
3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  
4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ  
6) ให้ทันสมัย เป็นธรรม  และเป็นสากล  
7) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ  
8) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
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แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

จัดท าขึ้นภายใต้ความจ าเป็นในการแก้ไขสถานการณ์ปัญหาการทุจริตของประเทศ  ซึ่งที่ผ่านมาหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตได้มีความพยายามในการแก้ไขปัญหาการทุจริตของประเทศ  โดยได้
ร่วมกันสร้างเครื่องมือ  กลไก  และก าหนดเป้าหมายส าหรับการปฏิบัติงานด้านการป้องกัน  และปราบปรามการทุจริตให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  ซึ่งการด าเนินงานดังกล่าวได้สร้างให้ทุกภาคส่วนในสังคมเกิดความตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วม
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามบทบาท  และภาระหน้าที่ของตนเองเพ่ิมมากขึ้น  อย่างไรก็ตาม  ปัจจุบัน
ประเทศไทย  ยังคงประสบปัญหาความรุนแรงในการทุจริต  สืบเนื่องมาจากวิวัฒนาการของการทุจริตซึ่งมีรูปแบบที่
สลับซับซ้อน  ปัญหาการขาดจิตส านึกในการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวมโดยสถานการณ์ปัญหาการทุจริตที่
จ าเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน  คือการรวมตัวกันเพ่ือร่วมกระท าทุจริต  ร่วมกันฉ้อโกงรัฐ  โดยเฉพาะในโครงการ
ขนาดใหญ่ที่ต้องใช้งบประมาณมาก ท าให้รัฐและประเทศชาติได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง จากการสูญเสีย
งบประมาณแผ่นดินไปกับการทุจริตที่อาจมีความยากและซับซ้อนต่อการตรวจสอบของหน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการ
ป้องกัน  และปราบปรามการทุจริต  การแก้ไขปัญหาการทุจริตจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการก าหนดแนวทาง  
ในการป้องกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

การจัดท าแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น  การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ได้ยึดแนว
ทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี  เป็นกรอบในการจัดท าโดยแผนแม่บทฯ  มี 2 แนวทางการพัฒนาหลัก ดังนี้  

(1) การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม “คน” โดยการ ปลูกฝังวิธีคิด ใน
กลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชนเพ่ือปฏิรูป “คนรุ่นใหม่” ให้มีจิตส านึกในความซื่อสัตย์สุจริต เพ่ือสร้างพลังร่วมในการแก้ไข
ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อไปในอนาคตและการปรับ “ระบบ”  โดยการสร้างนวัตกรรมการต่อต้านการทุจริต 
เพ่ือให้การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส  ตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนการด าเนินงาน  เท่าทันพลวัตของ
การทุจริต  ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบ  แจ้งข้อมูล  และชี้เบาะแสการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ  ซึ่งจะน าไปสู่การลดจ านวนคดีทุจริต  และประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ  

(2) การปราบปรามการทุจริต  มุ่งเน้นการเสริมสร้างประสิทธิภาพของ  กระบวนการและกลไกการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ทั้งในด้านของการดาเนินคดี  ทุจริตมีความรวดเร็ว  เฉียบขาด  เป็นธรรม  
และการพัฒนาปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายเพ่ือส่งเสริม  และสนับสนุนการปราบปรามการทุจริตให้ได้ผล  และมี
ประสิทธิภาพ  ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาในระยะ  20  ปี  โดยใช้ดัชนีการรับรู้การทุจริตเป็นเป้าหมายในการ
ด าเนินการของแผนแม่บทฯ ซึ่งได้ก าหนดให้ประเทศไทยมีอันดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตใน  ปีพ.ศ. 2580  อยู่
ในอันดับ  1  ใน  20  ของโลก 

 

เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
๑) กองทัพ  หน่วยงานด้านความมั่นคง  ภาครัฐ  ภาคเอกชน  และภาคประชาชน  มีความพร้อมในการป้องกัน

และแก้ไขปัญหาความมั่นคง  
2) ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ชื่นชมและได้รับการยอมรับโดยประชาคมระหว่าง ประเทศ  
๓) การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลส าเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 
๔) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 
 
 

-๙- 



 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง  
1) การรักษาความสงบภายในประเทศ การพัฒนาและเสริมสร้างกลไกที่สามารถป้องกันและขจัดสาเหตุของ

ประเด็นปัญหา ความม่ันคงที่ส าคัญ 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครฐั 
๑) ภาครัฐมีความโปร่งใส  ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
๒) ประชาชนและภาคีต่าง ๆ  ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริต  และประพฤติมิชอบ  
๓) บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม  จริยธรรม  และความซื่อสัตย์สุจริต  
4) การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด เป็นธรรม และ ตรวจสอบได ้ 
๕) การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบแบบบูรณาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-๑๐- 



 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

ยุทธศาสตร์หลัก 
ยุทธศาสตร์มีความครอบคลุมกระบวนการด าเนินงานด้านการป้องกัน  ปราบปรามการทุจริต  และประพฤติมิ

ชอบโดยก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”  
เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ความส าคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะที่ “ไม่ทนต่อ การทุจริต” 

โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุกระดับช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย  เพ่ือสร้าง  วัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต 
และปลูกฝังความพอเพียง  มีวินัย  ซื่อสัตย์สุจริต  เป็นการด าเนินการผ่านสถาบัน  หรือกลุ่มตัวแทน  ที่ท าหน้าที่ในการ
กล่อมเกลาทางสังคมให้มีความเป็นพลเมืองที่ดีที่มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละ เพ่ือส่วนรวม และเสริมสร้าง
ให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตใน ทุกรูปแบบ 

 

ยุทธศาสตร์ที่  1  ก าหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ดังนี้  
ยุทธศาสตร์ที่  1  สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
1. ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยให้ สามารถ
แยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ ผลประโยชน์
ส่วนรวม 

1.1 พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การน า 
เสนอ และรูปแบบการป้องกันการทุจริตตาม แนวคิดแยก
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ ผลประโยชน์ส่วนรวม 
ในทุกระดับ  
1.2 การก าหนด พัฒนา หรือปรับปรุงมาตรฐานทาง 
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ  และมีการประกาศใช้
อย่างจริงจัง 

2. ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทาง 
สังคมเพ่ือต้านทุจริต 

2.1 กล่อมเกลาทางสังคมในทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพ่ือ
สร้างพลเมืองที่ด ี 
2.2 พัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้สาหรับทุก ช่วงวัย
ตั้งแต่ปฐมวัย  
2.3 พัฒนาจิตสานึกสาธารณะ  
2.4 การใช้เครื่องมือการสื่อสารทางสังคมเพ่ือ ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม  
2.5 การเสริมบทบาทการกล่อมเกลาทางสังคมของ 
สื่อมวลชนและองค์กรวิชาชีพ  
2.6 พัฒนามาตรวัดทางสังคม เพ่ือเป็นเครื่องมือใน การ
ขัดเกลาพฤติกรรม 

3. ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
เครื่องมือต้านทุจริต 

3.1 น าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการ 
กล่อมเกลาทางสังคมและการปฏิบัติงานต่อต้านการ 
ทุจริต  
3.2 พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การ 
น าเสนอ และรูปแบบการป้องกันการทุจริตตาม แนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียนการสอนในทุกระดับ 
3.3 พัฒนาระบบและจัดการองค์ความรู้การป้องกัน การ
ทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

-๑๑- 



 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่  1  ก าหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ดังนี้  
ยุทธศาสตร์ที่  1  สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
4. เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) 
และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

4.1 สร้างชุมชนเฝ้าระวัง ต่อต้านทุจริต  
4.2 สร้างความตื่นตัวในการแสดงออกต่อเหตุการณ์ ทาง
สังคมที่ผิดต่อจริยธรรมทางสังคมหรือกฎหมาย และ
ผลักดันให้เกิดการลงโทษทางสังคม (Social Sanction) 
และทางกฎหมาย บนพ้ืนฐานของ ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
4.3 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 “ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต”  
จากสถานการณ์ความขัดแย้งในสังคมไทยในห้วงระยะกว่าทศวรรษที่ผ่านมา  จะเห็นได้ว่าประชาชนทุกกลุ่มทุก

ฝ่ายต่างมีข้อเรียกร้องที่สอดคล้องร่วมกันประการหนึ่งคือการต่อต้านการทุจริตของรัฐบาล   และเจ้าหน้าที่รัฐ  การ
แสดงออกซึ่งเจตจานงทางการเมืองของประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่ไม่ยอมรับและไม่อดทนต่อ  การทุจริตประพฤติมิชอบ
ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใดก็ตามย่อมสะท้อนให้เห็นถึงเจตจ านงทางการเมืองอันแน่วแน่  ของประชาชนไทยทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่
ต้องการให้การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลและการปฏิบัติงานของ  เจ้าหน้าที่รัฐเป็นไปด้วยความโปร่งใสปราศจาก
การทุจริตประพฤติมิชอบ  ดังนั้น  เพ่ือเป็นการสนองตอบต่อเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอันแน่วแน่
ของประชาชน  จึงได้ก าหนดให้มียุทธศาสตร์การน าเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่าง
เป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกัน  โดยเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ประชาชนและรัฐบาล  มีการน าเจตจ านง
ทางการเมืองในเรื่องการต่อต้านการทุจริต  ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกัน 

 

ยุทธศาสตร์ที่  ๒  ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

1.พัฒนากลไกการก าหนดให้นักการเมืองแสดง  เจตจ านง
ทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตต่อ สาธารณชน 

1.1 ก าหนดให้นักการเมืองต้องแสดงเจตจ านงทาง 
การเมืองในการต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณชนก่อน ลง
สมัครรับเลือกตั้งหรือก่อนด ารงต าแหน่งทาง การเมือง 
1.2 ก าหนดให้พรรคการเมืองจัดท า เอกสารแสดง 
เจตจ านงทางการเมืองของพรรคการเมืองในการ ต่อต้าน
การทุจริตและเผยแพร่ให้แก่ประชาชน 

2. เร่งรัดการก ากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรม ของ
นักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐในทุกระดับ 

2.1 ศึกษาและก าหนดแนวทาง/ขั้นตอนการก ากับ 
ติดตามมาตรฐานทาง จริยธรรมของนักการเมืองและ 
เจ้าหน้าที่รัฐ 
2.2 การก ากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของ 
นักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐโดยประชาชน  
2.3 การประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมและ คุณธรรม
ของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ 

 
 
 

-๑๒- 



 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่  ๒  ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

3. สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนก าหนดกลยุทธ์  และ 
มาตรการส าหรับเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริต 

3.1 ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการก าหนดกลยุทธ์ และ
มาตรการในการปฏิบัติเจตจานงทางการเมืองใน การ
ต่อต้านการทุจริตทั้งในระดับชาติและท้องถิ่น  
3.2 ประสานความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในการ
ก าหนดกลยุทธ์ และมาตรการในการปฏิบัติ เจตจ านงทาง
การเมืองในการป้องกันและปราบปราม การทุจริต  
3.3 การส่งเสริมเจตจ านงทางการเมืองในระดับ 
ประชาชน 

4. พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตเ พ่ือให้ ได้รับการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่มีสัดส่วน  เหมาะสมกับ
การแก้ปัญหา 

4.1 ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการปฏิรูประบบการจัดสรร
งบประมาณ  ด้านการป้องกันและปราบปราม การทุจริต
ที่เพียงพอและเหมาะสม  
4.2 จัดท าแผนการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณ
ด้านการป้องกัน และปราบปรามการ ทุจริตที่เพียงพอและ
เหมาะสม 

5. ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนต่อต้านการทุจริตส าหรับ 
ภาคเอกชนและภาคประชาชน โดยรัฐให้การสนับสนุนทุน
ตั้งต้น 

5.1 การศึกษาแนวทางการจัดตั้งกองทุนต่อต้านการ 
ทุจริตในรูปแบบ นิติบุคคล 
5.2 พัฒนาตัวแบบกองทุนต่อต้านการทุจริตส าหรับ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน 

6. ประยุกต์นวัตกรรมในการก ากับดูแลและควบคุม การ
ด าเนินงานตามเจตจ านงทางการเมืองของพรรค การเมือง
ที่ได้แสดงไว้ต่อสาธารณะ 

6.1 ก าหนดให้พรรคการเมืองต้องแสดงแนวทางใน การ
ด าเนินนโยบาย และการใช้งบประมาณต่อนโยบายนั้น ๆ 
ก่อนที่จะจัดให้มีการเลือกตั้ง  
6.2 จัดท าระบบฐานข้อมูลแนวทาง/มาตรการในการ 
ป้องกันการทุจริต ในแต่ละโครงการที่พรรคการเมือง ได้
หาเสียงไว้กับประชาชน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” 
การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption)  เป็นปัญหาที่พบมากข้ึนในปัจจุบันก่อให้เกิดผลเสียต่อ  การพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างมหาศาล  ซึ่งจากผลการวิจัยที่ผ่านมาพบว่าการทุจริตเชิงนโยบาย  มักเกิดจากการ
ใช้ช่องว่างทางกฎหมายเข้าแสวงหาประโยชน์ส่วนตน  โดยพบตั้งแต่ขั้นตอนการก าหนดนโยบายของพรรคการเมือง การ
ใช้อ านาจอย่างไม่โปร่งใส  ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน  และปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 จึงได้ก าหนดให้มี
ยุทธศาสตร์  “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย”  ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งป้องกันการทุจริตตลอดกระบวนการนโยบาย  ผ่าน
การก าหนดมาตรการกลไกเสริมสร้างธรรมาภิบาลตั้งแต่เริ่มขั้นก่อตัวนโยบาย (Policy Formation)  ขั้นการก าหนด
นโยบาย (Policy Formulation)  ขั้นตัดสินใจนโยบาย (Policy Decision) ขั้นการน านโยบายไปปฏิบัติ (Policy 
Implementation)  ขั้นการประเมินนโยบาย (Policy Evaluation) และข้ันป้อนข้อมูลกลับ (Policy Feedback) 

 

 

-๑๓- 



 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ก าหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
1. วางมาตรการเสริมในการสกัดก้ันการทุจริตเชิง 
นโยบายบนฐานธรรมาภิบาล 

1.1 การตรวจสอบแนวนโยบายหาเสียงของพรรค 
การเมือง  
1.2 การพัฒนากระบวนการฉันทามติในการก่อตัว 
นโยบาย  
1.3 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย 
1.4 พัฒนากรอบชี้น าการก าหนดนโยบาย ตามหลักธรร- 
มาภิบาล  
1.5 พัฒนาเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงของนโยบาย Policy 
Risk Indicator (PRI)  
1.6 พัฒนาแนวปฏิบัติในการยอมรับนโยบายที่ผิดพลาด 
และแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม  
1.7 ก าหนดมาตรการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการใช้จ่าย 
งบประมาณ  
1.8 เสริมสร้างความโปร่งใสในกระบวนการพิจารณาร่าง 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
1.9 การก าหนดความรับผิดชอบทางการเมืองของผู้ด ารง 
ต าแหน่งทางการเมืองเกี่ยวกับการทุจริตเชิงนโยบาย 
1.10 การก าหนดบทลงโทษในกรณีท่ีมีการฝ่าฝืน 
จริยธรรม หรือเป็นความผิดในทางบริหาร  
1.11 การสร้างกลไกการตรวจสอบการใช้อานาจของฝ่าย 
บริหาร  
1.12 พัฒนานวัตกรรมเพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการ 
น านโยบาย ไปสู่การปฏิบัติ  
1.1๓ บูรณาการการติดตามและประเมินนโยบาย 

2. การรายงานผลสะท้อนการสกัดกั้นการทุจริตเชิง
นโยบาย (Policy Cycle Feedback) 

๑.๑ บูรณาการและประมวลผลข้อมูลเพ่ือการรายงาน 
นโยบาย 

3. การพัฒนานวัตกรรมสาหรับการรายงานและ 
ตรวจสอบธรรมาภิบาลในการนานโยบาย ไปปฏิบัติ 

๑.๑ การพัฒนานวัตกรรมสาหรับการส่งเสริมภาคธุรกิจ 
เอกชนสื่อมวลชนและประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมใน 
การตรวจสอบ 

4. ส่งเสริมให้มีการศึกษาวิเคราะห์ ติดตาม และ 
ตรวจสอบ การทุจริตเชิงนโยบายในองค์กร ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

4.1 ศึกษา วิเคราะห์ เพ่ือสร้างองค์ความรู้ในการ 
ตรวจสอบการทุจริต เชิงนโยบายขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น 
4.2 เผยแพร่องค์ความรู้ในการดาเนินนโยบายอย่าง 
โปร่งใส 

 

 

 

-๑๔- 



 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก” 
  ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทยให้มีความ 
เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   เพ่ือลดโอกาสการทุจริตหรือท าให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่เกิดขึ้น โดยอาศัย
ทั้งการก าหนดกลไกด้านกฎหมาย  กลไกทางการบริหาร  และกลไกอ่ืน ๆ  ตลอดจนเสริมสร้างการ ปฏิบัติงานของ
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนให้มีธรรมาภิบาลมากยิ่งข้ึน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

1. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต 1.1 พัฒนามาตรการเชิงรุกที่สามารถแก้ไขปัญหาการ 
ทุจริตในแต่ละระดับ  
1.2 พัฒนาระบบการทางานแบบบูรณาการระหว่าง 
ภาครัฐ ภาคเอกชน  และภาคประชาสังคม  
1.3 เพ่ิมบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชาสังคมใน
การเข้ามามีส่วนร่วมกับระบบการป้องกันการทุจริต  
1.4 ยกระดับกลไกการกากับ ติดตาม และ ประเมินผล
การป้องกันการทุจริต 

2. สร้างกลไกการป้องกันเพ่ือยับยั้งการทุจริต 2.1 สร้างกลไกป้องกันเพ่ือยับยั้งการทุจริต  
2.2 น าข้อเสนอแนะจากกลไกป้องกันเพ่ือยับยั้งการ 
ทุจริตสู่การปฏิบัติ  
2.3 ก าหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการน า 
ข้อเสนอแนะไปสู่การปฏิบัติ 

3. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือลด 
ปัญหาการทุจริต 

3.1 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน 
ระบบบริหารงานสาธารณะ เพ่ือลดขั้นตอน หรือ 
กระบวนการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ  
3.2 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ เปิด
โอกาสให้ ประชาชนสามารถศึกษา เรียนรู้ และ หาข้อมูล
เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต (ก าหนดเรื่อง ที่ประชาชน
ให้ความสนใจ) 

4. พัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะเชิงสร้างสรรค์ เพ่ือ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

4.1 พัฒนาและยกระดับรูปแบบการสื่อสารสาธารณะ 
เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  
4.2 ก าหนดแผนการติดต่อสื่อสารการตลาด (Integrated 
Marketing Communication : IMC) เพ่ือการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

5. การพัฒนา วิเคราะห์และบูรณาการระบบการ 
ประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ด าเนินงาน
ของหน่วยงานเพ่ือเชื่อมโยงกับแนวทางการ  ยกระดับ
คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย 

5.1 พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินด้านคุณธรรม 
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน  
5.2 การบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรม  
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 

 

 

 

-๑๕- 



 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

6. สนับสนุนให้ภาคเอกชนด าเนินการตามหลัก  
บรรษัทภิบาล 

6.1 ส่งเสริมการด าเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาล  
6.2 สร้างแรงจูงใจในการเป็นตัวอย่างองค์กร ภาคเอกชน
ที่ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล  
6.3 ก าหนดบทลงโทษกับภาคเอกชนที่มีส่วน เกี่ยวข้อง
กับการทุจริตอย่างเด็ดขาดและรุนแรง 

7. พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของ 
บุคลากรด้านการป้องกันการทุจริต 

7.1 พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรด้านงาน 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้มีความเป็นมือ 
อาชีพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล  
7.2 ต่อยอด  ขยายผล  องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ส าหรับ
การป้องกันการทุจริต 

8. การพัฒนาระบบและส่งเสริมการด าเนินการตาม 
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต 
ค.ศ. 2003 (United Nations Convention against 
Corruption : UNCAC) 

8.1 นโยบายและแนวปฏิบัติเชิงป้องกันเพ่ือต่อต้าน การ
ทุจริต  
8.2 ปรับปรุงประมวลจริยธรรมสาหรับเจ้าหน้าที่ของ รัฐ
ให้รองรับการป้องกันการทุจริต  
8.3 สร้างแนวทางการป้องกันการจัดซื้อจัดจ้าง และการ
จัดการคลังของรัฐ  
8.4 การรวบรวม การแลกเปลี่ยน การวิเคราะห์ ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการทุจริต 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”  
ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการ   ปรับปรุง

และพัฒนากลไกและกระบวนการต่าง ๆ ของการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้สามารถด าเนินการได้อย่างรวดเร็ว  ซ่ึง
ในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกล่าว  จะมุ่งเน้นการเพ่ิม  ประสิทธิภาพในการตราเป็น
กฎหมาย  (Legislation)  การบังคับใช้กฎหมาย  (Enforcement)  การตัดสินคดี และลงโทษผู้กระทาผิด (Judiciary) 
การบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่าง  ๆ  ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต  และจะมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารที่ทันสมัยในการพัฒนากลไกการด าเนินงานให้มี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งยุทธศาสตร์นี้จะท าให้การ
ปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   คดีการทุจริต  จะถูกดาเนินการอย่างรวดเร็ว 
และผู้กระท าการทุจริตจะได้รับการลงโทษสาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนัก  และเกรงกลัวที่จะกระท าการทุจริต 
อันจะส่งผลให้คดีการทุจริตมีอัตราลดลงได้ในที่สุด 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

1. ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้มี 
ประสิทธิภาพ 

1.1 การปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนของ 
หน่วยงานต่อต้านการทุจริตต่าง ๆ ให้มีความรวดเร็ว 
เข้าถึงได้โดยง่าย  
1.2 การสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจต่อระบบ
การรับเรื่องร้องเรียน 

 

-๑๖- 



 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

2. ปรับปรุงการตรวจสอบความเคลื่อนไหว  และความถูก
ต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน 

2.1 การพัฒนาระบบการตรวจสอบความ เคลื่อนไหวและ
การตรวจสอบความถูกต้องของ ทรัพย์สินและหนี้สินรวม
ไปถึงระบบการติดตาม  ทรัพย์สินคืนจากการทุจริต  
2.2 การก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการตรวจสอบทรัพย์สิน
และหนี้สินให้ครอบคลุมถึงโอกาสในการ ทุจริต 

3. ปรับปรุงกระบวนการ  และพัฒนากลไกพิเศษในการ
ปราบปรามการทุจริตที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

3.1 การปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริต ให้มี
ความรวดเร็วยิ่งขึ้น  
3.2 การสร้างมาตรฐานการด าเนินการปราบปรามการ
ทุจริต  
3.3 การพัฒนากลไกพิเศษ (Fast Track) ในการ 
ปราบปรามการทุจริต  
3.4 การเพ่ิมบทบาทในการปราบปรามการทุจริต ของ
หน่วยงานภาครัฐ ต้นสังกัด 

4. ตรากฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายในการ
ปราบปรามการทจุริตให้เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต
และสอดคล้องกับสนธิสัญญา และมาตรฐานสากล 

4.1 การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายให้เท่าทันต่อ
พลวัตของการทุจริต  
4.2 การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายเพ่ือ 
สนับสนุนให้หน่วยงาน ในกระบวนการปราบปรามการ
ทุจริตดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และสอดคล้อง
กับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล  
4.3 การประเมินติดตามการอนุวัติการตามสนธิสัญญา 
เพ่ือให้ความเห็นทางกฎหมายในการเสนอแก้ไขกฎหมาย
และ กระบวนการปราบปรามการทุจริตให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล  
4.4 การบังคับใช้กฎหมายและดาเนินคดีตามระดับความ
เสียหาย ความเร่งด่วน และสถิติการทุจริต  
4.5 การบังคับใช้กฎหมายและดาเนินคดีเฉพาะในแต่ละ
พ้ืนที่ของประเทศ  
4.6 การบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐต้นสังกัดใน การ
บังคับใช้ กฎหมายและลงโทษทางอาญาหรือทางวินัยใน 
ความผิดเกี่ยวกับ การทุจริตหรือจริยธรรมของเจ้าหน้าที่
รัฐ 

 

 

 

 

 

 

-๑๗- 



 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

5. บูรณาการข้อมูลและข่าวกรองในการปราบปรามการ
ทุจริต 

5.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลประกอบการปราบปรามการ
ทุจริตระหว่างหน่วยงานปราบปรามการทุจริต  
5.2 จัดตั้งประชาคมข่าวกรองด้านการปราบปรามการ
ทุจริต  
5.3 การประสานความร่วมมือกับองค์กรสื่อมวลชนสื่อ
สาธารณะ หน่วยงานประชาสังคมและหน่วยงานธุรกิจ
เอกชน เกี่ยวกับข้อมูลและ ข่าวกรองประกอบการ
ปราบปรามการทุจริต 

6. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการ คุ้มครองพยานและผู้แจ้ง
เบาะแส (Whistleblower) และเจ้าหน้าที่ในกระบวนการ 
ปราบปราม การทุจริต 

6.1 การมีมาตรการในการคุ้มครองพยาน (Witness) 
และผู้ให้เบาะแส (Whistleblower) ที่มีความน่าเชื่อถือ
และสร้าง ความมั่นใจแก่ผู้ถูกคุ้มครองได้  
6.2 การมีมาตรการในการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ 
ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการ ปราบปรามการทุจริต  
6.3 การก าหนดรางวัลหรือสิ่งจูงใจในการแจ้งเบาะแสใน
คดี 

7. พัฒนาสมรรถนะและ องค์ความรู้เชิงสหวิทยาการของ 
เจ้าหน้าที่ในกระบวนการ ปราบปรามการทุจริต 

7.1 การพัฒนาองค์ความรู้ทักษะและขีดความสามารถ 
รวมไปถึงความรู้ ในเชิงสหวิทยาการให้แก่เจ้าหน้าที่
ปราบปรามการ ทุจริต (Non-training)  
7.2 การพัฒนาเจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริตให้มี 
ความรู้ทักษะ และขีดความสามารถท่ีเป็นมาตรฐานและ
เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต (Training)  
7.3 การแบ่งปันความรู้(Knowledge Sharing) และ
แลกเปลี่ยน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของ 
ประเทศไทย” 

เป็นการก าหนดยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานด้านความโปร่งใสและการจัดการการยกระดับค่าดัชนี
การรับรู้การทุจริตของประเทศไทย  โดยการศึกษาวิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธีการส ารวจตามแต่ละแหล่งข้อมูล 
และเร่งรัด ก ากับ ติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหรือปรับปรุงการท างานรวมไปถึง  การบูรณาการการท างาน
ร่วมกันระหว่างภาครัฐ  หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมภาคเอกชน และ ต่างประเทศ โดยมีกลยุทธ์การด าเนินงาน 
ได้แก่ 

 

 

 

 

 

-๑๘- 



 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI)  
ของ ประเทศไทย 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
1. ศึกษา และก ากับติดตามการยกระดับดัชนีการรับรู้ 
การทุจริต (Corruption Perceptions Index :CPI)  
ของประเทศไทย 

1.1 ศึกษา วิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธีการ 
ส ารวจตามแต่ละแหล่งข้อมูลที่ใช้ส าหรับการจัดอันดับ 
ดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI)  
1.2 บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือยกระดับ ดัชนี
การรับรู้การทุจริตของประเทศ (CPI)  
1.3 เร่งรัด และก ากับ ติดตามการด าเนินการ ยกระดับ
ดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศ (CPI)  
1.4 การจัดการการรับรู้ (Perceptions) 

2. บูรณาการเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อยกระดับดัชนี การ
รับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) 
ของประเทศไทย 

2.1 วิเคราะห์และเชื่อมโยงเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ยุทธศาสตร์ที่ 
1 - ยุทธศาสตร์ที่ 5) เพ่ือยกระดับ ดัชนีการรับรู้การ
ทุจริต (CPI) ของประเทศ  
2.2 ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินการ ตาม
ยุทธศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-๑๙- 



 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

ส่วนที่ 3  
แผนปฏิบัติการโครงการเสรมิสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภบิาล ในสถานศึกษา  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมสุราษฎร์ธานี ชุมพร  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

แผนงาน  บูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
โครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  
กิจกรรม  เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
กิจกรรม  บูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน  
หน่วยงาน  โรงเรียนพรุพีพิทยาคม  อ าเภอบ้านนาสาร  จังหวัดสุราษฎร์ธานี   

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมสุราษฎร์ธานี ชุมพร  
............................................................................................................................. ......................... 

1. เหตุผลความจ าเป็น  
ด้วย  ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด 

ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)” มีพันธกิจ ในการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต 
ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบ บูรณาการ และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล โดยมี เป้าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์ คือ ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการ
รับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI)  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 นอกจากนี้ทิศทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ ป้องกันปราบปรามการทุจริต ยังมีความสอดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 12  (ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ) และทิศทาง
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ยุทธศาสตร์การปลูกฝัง “คนไทยไม่โกง” และยุทธศาสตร์การป้องกันด้วยการ เสริมสร้างสังคม
ธรรมาภิบาล)  อีกด้วย 

ทั้งนี้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12  มีแผนงานและโครงการส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงานของ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  คือ ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรร- 
มาภิบาลในภาครัฐ  แผนงานที่ 5.9  การสร้างกลไก “ยับยั้ง” และ “สร้างความตระหนักรู้” เพ่ือป้องกันการ ทุจริต ที่
กล่าวถึง การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ภายใต้กรอบแนวคิด  “โรงเรียนสุจริต” เพ่ือ
สร้างองค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง  ปลูกจิตสานึก ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย 
ซื่อสัตย์อยู่อย่างพอเพียง  จิตสาธารณะ  ซึ่งตรงกับคุณลักษณะ  5  ประการของโรงเรียนสุจริต 

โรงเรียนพรุพีพิทยาคม  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร  ตระหนักในความส าคัญ
ของการเตรียมการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ  และ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น  การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  เพ่ือร่วมสร้างจิตส านึกและค่านิยม
ให้ทุกภาคส่วนตื่นตัว  ละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ  โดยด าเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาเพ่ือวางรากฐานการปลูกจิตส านึก ซึ่งเป็นกลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของประเทศชาติ 
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2. วัตถุประสงค์โครงการ  
1. เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียน  คร ู ผู้บริหาร  และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริต ในวง

กว้าง ในระดับสถานศึกษา และชุมชน  
2. เพ่ือยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารการจัดการของโรงเรียนพรุพีพิทยาคม  
3. เพ่ือพัฒนานวัตกรรมป้องกันและยับยั้งการทุจริตเชิงรุกโรงเรียนพรุพีพิทยาคม  ให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 
3. เป้าหมายโครงการ 
 โรงเรียนพรุพีพิทยาคม  มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้านการป้องกันการทุจริต  สร้างความตระหนักรู้ใน

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้นักเรียน  ครู  และผู้บริหาร  มีทัศนคติและค่านิยมร่วมต้าน  ทุจริตในวงกว้าง  
ทั้งในระดับสถานศึกษา  ระดับหน่วยงาน  และระดับชุมชน 

โรงเรียนพรุพีพิทยาคม  รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด า เนินงาน ( Integrity and 
Transparency Assessment: ITA)  มีการปรับปรุงหรือพัฒนาในเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใส  ในการ ด าเนินงาน อีก
ทั้งมีการยกระดับความโปร่งใสในการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

4. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
1. นักเรียนโรงเรียนพรุพีพิทยาคม  ประจ าปีการศึกษา 2565   จ านวน  512   คน 
2. คร ู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนพรุพีพิทยาคม  จ านวน  37   คน 
5. ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ปี 2565 
1. ประชาชนมีวัฒนธรรมและ 
พฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 

1. ร้อยละของเด็กและเยาวชนไทยมีพฤติกรรม 
ที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต 

ร้อยละ 50 

2. ร้อยละของประชาชนที่มีวัฒนธรรม ค่านิยม 
สุจริตมีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้าน การ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ร้อยละ 50 

3. ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การ 
ประเมิน ITA 

รอ้ยละ 80  
(85 คะแนนขึ้นไป) 
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กิจกรรมภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย งบประมาณ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยนับ จ านวน ม.ค. ๖5 ก.พ. ๖5 มี.ค. ๖5 เม.ย. ๖5 พ.ค. ๖5 มิ.ย. ๖5 ก.ค. ๖5 ส.ค. ๖5 ก.ย. ๖5 

กิจกรรมที่ ๑ 
โรงเรียน ๑ 
นวัตกรรม

ต่อต้านทุจริต 

             นางปิยวดี  
จันทบูรณ์ 

กิจกรรม 
ขับเคลื่อน 

หลักสูตร ต้าน
ทุจริต ศึกษา 

จ านวน โรงเรียน 
ในสังกัดที่น า 
หลักสูตร ต้าน
ทุจริต ศึกษา ไป 
ปรับใช้ ใน การ
จัดการ เรียนการ 
สอน 

            นางปิยวดี  
จันทบูรณ์ 

กิจกรรม 
บริษัทสร้าง 

การด ี

โรงเรียนที่ 
ด าเนิน กิจกรรม 
บริษัทสร้าง การ
ดีม ีทักษะใน 
การบริหาร 
จัดการ บริษัท
สร้าง การ และ 
ค านึงถึงผล 
ประโยชน์ 
ส่วนรวม 
มากกว่าส่วน ตน
โดย แบ่งปันผล 
ก าไรในการ ท า
ประโยชน์ เพื่อ 
สาธารณะ 

            นายสันติ  
สวัสด ี
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กิจกรรมภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย งบประมาณ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ ผู้รับผิดชอบ 
หน่วย
นับ 

จ านวน ม.ค. ๖5 ก.พ. ๖5 มี.ค. ๖5 เม.ย. ๖5 พ.ค. ๖5 มิ.ย. ๖5 ก.ค. ๖5 ส.ค. ๖5 ก.ย. ๖5 

กิจกรรม การ 
ประเมิน ITA 
โรงเรียนพรุพี
พิทยาคม  

ค่าคะแนน 
เฉลี่ย การ
ประเมิน ITA 
ของโรงเรียน 
พรุพีพิทยา
คม (ITA) ปี 
256๔ 

            นางสาวธนิดา  
พลายชุม 

กิจกรรม  
การพัฒนา 
เว็บไซต์ 
โรงเรียนใน 
สังกัดเพื่อ 
รองรับการ 
ประเมิน ITA 

พัฒนา 
เว็บไซต์ 
โรงเรียนใน 
สังกัดเพื่อ 
รองรับการ 
ประเมิน 

            นายธวัชชัย  
ผลผลา 
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 ระยะเวลาดาเนินการ   ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2565 
8. สถานที่/พื้นที่ด าเนินการ  โรงเรียนพรุพีพิทยาคม  อ าเภอบ้านนาสาร  จังหวัดสุราษฎร์ธานี   

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมสุราษฎร์ธานี ชุมพร  
9. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

- นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษามีฐานความคิดในการแยกแยะระหว่าง  
ผลประโยชน ์

ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  
- สถานศึกษา มีกลไกและกระบวนการป้องกันการทุจริตที่เข้มแข็ง และเท่าทันต่อสถานการณ์การ 

ทุจริต  
  - ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยมีแนวโน้มที่ดี 

ขึ้น  
10. การติดตามประเมินผล  

- การก ากับ ติดตาม และการรายงานผลการด าเนินกิจกรรมโรงเรียนสุจริต  
- การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity 

and Transparency Assessment Online: ITA Online) 
 
 
 
 

ลงชื่อ    ผู้เสนอโครงการ 
                                                   (นางปิยวดี  จันทบูรณ์) 

ครู ช านาญการพิเศษ 
 
 

ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                   (นางฐิติวัลคุ์  เอียดนิมิตร) 

รองผู้อ านวยการโรงเรียนพรุพีพิทยาคม 
 
 

ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                   (นางจันทนี  รักษ์ธรรม) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนพรุพีพิทยาคม 
 
 

ลงชื่อ    ผู้อนุมัตโิครงการ 
                                                   (นางนตวรรณ  ทับเวช) 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนพรุพีพิทยาคม 
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ค าสั่งโรงเรียนพรุพีพิทยาคม 
ที่  091/2564 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล  
ในสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

………………………………………………………………………………..………. 

  ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต นโยบายการบริหารจัดการที่ดี มุ่งเน้น
เสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม  จริยธรรม  ให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ  และพัฒนาความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน  พร้อมทั้งป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐน าไปสู่
การปฏิบัติให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม และเป็นเครื่องมือชี้น าการพัฒนา หน่วยงานจาก ทุกภาคส่วน ให้เกิดการบูรณา
การความร่วมมือกันอย่างจริงจังในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

  โรงเรียนพรุพีพิทยาคม  จึงได้มีการวางแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  โดยมีการระดมความ 
คิดเห็นขอเสนอแนะจากคณะครู  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือรวมด าเนินการ
วางแผนการจัดการศกึษาจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษาโรงเรียนพรุพีพิทยาคม  ประจ าปีงบประมาณ 2564 ดังนี้ 

1. คณะกรรมการอ านวยการ  ประกอบด้วย 
 1.๑ นางจันทนี  รักษ์ธรรม  ผู้อ านวยการโรงเรียน         ประธานกรรมการ  
 1.2 นางฐิติวัลคุ์  เอียดนิมิตร  รองผู้อ านวยการโรงเรียน       รองประธานกรรมการ 
 1.๓ นางวรวรรณ  จันทร์เที่ยง  หวัหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล       กรรมการ 
 1.๔ นายพรชัย  รุ่งนิลรัตน์        หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป           กรรมการ 
 1.๕ นายคมสันติ์  วัฒนาวราธร  หัวหน้ากลุ่มกิจการนักเรียน  กรรมการ 
 1.6 นางสาวฏรินทร  คงมณี              หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ         กรรมการ  
 1.7 นายสันติ  สวัสดี            หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ    กรรมการและเลขานุการ 
 1.8 นางสาวธนิดา  พลายชุม  ผู้ดูแลระบบ ITA Online           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

  มีหน้าที่ วางแผน  ด าเนินงาน ประสานงาน ให้ค าปรึกษาในการจัดท าแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม  จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

  

2. คณะกรรมการพิจารณางบประมาณ 
2.1 นางฐิติวัลคุ์  เอียดนิมิตร รองผู้อ านวยการโรงเรียน        ประธานกรรมการ 
2.2 นางสาวฏรินทร  คงมณี       หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ          รองประธานกรรมการ        
2.3 นางสุชาดา  คงกลับ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กรรมการ 
2.4 นางชุติมา  ทองมีบัว  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
2.5 นายไมตรี  เพ็งจันทร์  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
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2.6 นางปิยวดี  จันทบูรณ์  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ กรรมการ 
2.7 นายโสภณ  หนูวุ่น  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา ฯ กรรมการ 
2.8 นางสมใจ  ขนาบศักดิ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ฯ กรรมการ 
2.9 นายธีรพล  แก้วรักษ์  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  กรรมการ 
2.10 นางเบญจมาศ  หนูจนัทร์แก้ว หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ กรรมการ 
2.11 นางสุนันทา  แสงอนันต์ เจ้าหน้าที่พัสดุ    กรรมการ 
2.12 นางสาวธนิดา  พลายชมุ ผู้ดูแลระบบ ITA Online   กรรมการ 

2.13 นางสาวธิดารัตน์  สารกิขา เจ้าหน้าที่พัสดุ    กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหน้าที่  
1. ศึกษาแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
2. สรุปประเมินผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 

ในสถานศึกษาโรงเรียนพรุพีพิทยาคม  ประจ าปี งบประมาณ 2564 น าข้อมูลผลการประเมินการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการที่ได้มาปรับปรุงพัฒนาในการ จัดท าแผนฯ ปีงบประมาณ 2565  
  3. จัดท าาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่รับผิดชอบให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ สอดคล้องนโยบาย 
โรงเรียนแผนกลยุทธ์หลักของโรงเรียนทั้ง 6 แผนกลยุทธ์หลัก  
  4. ด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ที่ได้เสนอและได้รับพิจารณาไว้ในแผนปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพ 
บังเกิดผลต่อการด าเนินงานของโรงเรียนเป็นคณะกรรมการประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงาน รายงานผลการ
ด าเนินงานของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯของโรงเรียนตามที่รับผิดชอบ 

   ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเอาใจใส่  ให้เกิดผลดีต่อโรงเรียนและราชการ
 สืบไป 

    ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

    สั่ง  ณ  วันที่  27  เดือน กันยายน  พ.ศ.  2564 

 

 

(นางจันทนี  รักษ์ธรรม) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนพรุพีพิทยาคม 
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ค าสั่งโรงเรียนพรุพีพิทยาคม 
ที่  092/2564 

 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินและรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้าง 
 คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

………………………………………………………………………………..………. 

  เพ่ือให้การติดตามการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2565  โรงเรียนพรุพีพิทยาคม  เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติการบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  โรงเรียนขอแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้ติดตาม
ประเมินผลและรายงานผล การด าเนินงานตามโครงการ ดังนี้ 

  1.  คณะกรรมการอ านวยการ  มีหน้าที่  ด าเนินงาน ประสานงาน  ให้ค าปรึกษาในการประเมินและ
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม และธรรมาภิบาล ใน
สถานศึกษาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  ประกอบด้วย 

1.๑ นางจันทนี  รักษ์ธรรม  ผู้อ านวยการโรงเรียน         ประธานกรรมการ 
1.2 นางฐิติวัลคุ์  เอียดนิมิต  รองผู้อ านวยการโรงเรียน       รองประธานกรรมการ 
1.๓ นางวรวรรณ  จันทร์เที่ยง  หวัหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล       กรรมการ 
1.๔ นายพรชัย  รุ่งนิลรัตน ์        หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป           กรรมการ 
1.๕ นายคมสันติ์  วัฒนาวราธร หัวหน้ากลุ่มกิจการนักเรียน  กรรมการ 
1.6 นางสาวฏรินทร  คงมณี             หวัหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ         กรรมการ 
1.7 นายสันติ  สวัสดี            หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ    กรรมการและเลขานุการ 
1.8 นางสาวธนิดา  พลายชุม  ผู้ดูแลระบบ ITA Online  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  2.  คณะกรรมการติดตามประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน  มีหน้าที ่ ติดตามประเมินผลและ
รายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรม  ประกอบด้วย 

2.1 นางฐิติวัลคุ์  เอียดนิมิตร  รองผู้อ านวยการโรงเรียน       ประธานกรรมการ 
2.2 นางสาวฏรินทร  คงมณี       หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ         รองประธานกรรมการ        
2.3 นางสุชาดา  คงกลับ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กรรมการ 
2.4 นางชุติมา  ทองมีบัว  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
2.5 นายไมตรี  เพ็งจันทร์  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
2.6 นางปิยวดี  จันทบูรณ์  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ กรรมการ 
2.7 นายโสภณ  หนูวุ่น  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา ฯ กรรมการ 
2.8 นางสมใจ  ขนาบศักดิ์  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ฯ กรรมการ 
2.9 นายธีรพล  แก้วรักษ์  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  กรรมการ 
2.10 นางเบญจมาศ  หนูจนัทร์แก้ว หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
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2.11 นางสุนันทา  แสงอนันต์  เจ้าหน้าที่พัสดุ    กรรมการ 
2.12 นางสาวธนิดา  พลายชมุ ผู้ดูแลระบบ ITA Online   กรรมการ 

2.13 นางสาวธิดารัตน์  สารกิขา เจ้าหน้าที่พัสดุ   กรรมการและเลขานุการ 
 

   ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเอาใจใส่  ให้เกิดผลดีต่อโรงเรียนและราชการ
 สืบไป 

    ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

    สั่ง  ณ  วันที่  27  เดือน กันยายน  พ.ศ.  2564 

 

 

(นางจันทนี  รักษ์ธรรม) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนพรุพีพิทยาคม 
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บันทึกข้อความ 

 ส่วนราชการ  โรงเรียนพรุพีพิทยาคม  อ าเภอบ้านนาสาร  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 ที่ ............วันที่   30   เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖4  
 เรื่อง   ขออนุมัติและประกาศใช้แผนการปฏิบัติการแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม  
  และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาโรงเรียน ประจ าปีงบประมาณ 2565 และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 เรียน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนพรุพีพิทยาคม 
  ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต นโยบายการบริหารจัดการที่ดี มุ่งเน้น
เสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ  และพัฒนา ค ว า ม โ ป ร่ ง ใ ส ใ น ก า ร
ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ  ข้าราชการและ เจ้าหน้าที่ของรัฐ น าไปสู่
การปฏิบัติให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม  และเป็นเครื่องมือชี้น าการพัฒนา หน่วยงานจากทุกภาคส่วน ให้เกิดการบูรณาการความ
ร่วมมือกันอย่างจริงจังในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
  ในการนี้ โรงเรียนพรุพีพิทยาคม  จึงได้มีการวางแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยมีการระดม
 ความคิดเห็นขอเสนอแนะจากข้าราชการคร ู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตลอดจน
 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  เพ่ือรวบรวมด าเนินการวางแผนการจัดการศึกษาจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการ
 โครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาโรงเรียนพรุพีพิทยาคมแล้ว จึงเห็นควร
 ด าเนินการดังนี้ 

1. ลงนามในประกาศใช้แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 
ในสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2565  

2. ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้แผนปฏิบัติการฯ ประจ าปีงบประมาณ 2565 ให้ประชาชนในพื้นท่ี   
ทราบ 
 

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาด าเนินการต่อไป 

 

(นางจันทนี  รักษ์ธรรม) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนพรุพีพิทยาคม 

 ค าสั่งประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 

   อนุมัติ 
   ไม่อนุมัติ  เนื่องจาก.........................................................................................................  
 
 

(นางนตวรรณ  ทับเวช) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนพรุพีพิทยาคม 
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ประกาศโรงเรียนพรุพีพิทยาคม 
เรื่อง   ประกาศใช้แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

 ประจ าปีงบประมาณ 2565 
............................................................................................  

 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต นโยบายการบริหารจัดการที่ดี มุ่งเน้นเสริมสร้าง
มาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ  และพัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน  พร้อม
ทั้งป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ  น าไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผล
เป็นรูปธรรม  และเป็นเครื่องมือชี้น าการพัฒนา หน่วยงานจาก ทุกภาคส่วน ให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือกันอย่างจริงจัง
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 บัดนี้ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนพรุพีพิทยาคม  จึงประกาศใช้แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2565  เพ่ือน าไปปฏิบัติและใช้เป็นแนวทางใน
การด าเนินกิจกรรมต่างๆ รายละเอียดปรากฏ แนบท้ายประกาศฉบับนี้ และสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
http://www.phruphi.ac.th/   
 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  
   

  ประกาศ   ณ  วันที่  28  เดอืน  กันยายน   พ.ศ. 2564 
 
 
 

(นางนตวรรณ  ทับเวช) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนพรุพีพิทยาคม 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

 
 
 
 
 


