
แผนปฏิบัติการการป้องกนัการทุจริตประจ าปี 2565 

หลักการและเหตุผล 

  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร (ก.พ.ร.) ก ำหนดประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค ำ
รับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของโรงเรียนด่ำนสวีวิทยำประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ตัวชี้วัดที่ 7 ระดับ
ควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตโดยพิจำรณำจำกผลส ำเร็จของกำร
ด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศึกษำ เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วย
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศึกษำ และกำรจัดกำรข้อร้องเรียนเรื่องกำรทุจริต กำรปฏิบัติหรือละ
เว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่โดยมิชอบของครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 และข้อกล่ำวหำครู
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรด้วยควำมรับผิดชอบต่อประชำชน ไม่มีคุณธรรมไม่มีจริยธรรม 
ไม่ค ำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง และไม่มีธรรมำภิบำล ตำมที่มีกฎหมำย ระเบียบ แบบแผนของทำงรำชกำร
ที่เกี่ยวข้องได้ก ำหนดไว้ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 กำรตรวจสอบและน ำ เรื่องร้องเรียนเข้ำสู่กระบวนกำร
สอบสวนข้อเท็จจริง กำรแจ้งตักเตือน ด ำเนินคดีตำมระเบียบ ข้อกฎหมำยที่ก ำหนดไว้ในปีงบประมำณ พ.ศ. 
2565 

  ในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตโรงเรียนเขำทะลุพิทยำคมประจ ำปี 
งบประมำณ พ.ศ. 2565 โรงเรียนเขำทะลุพิทยำคมได้ท ำกำรศึกษำและวิเครำะห์ข้อมูลจำกแผนปฏิบัติกำรป้องกัน 
และปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศึกษำ และผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
สถำนศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 โดยก ำหนดให้สถำนศึกษำต้องจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตในหน่วยงำนของตน เพื่อสนับสนุนและสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ว่ำด้วยกำรปรำบปรำม 
กำรทุจริตสถำนศึกษำ 4 ยุทธศำสตร์ดังนี้ 
  ยุทธศำสตร์ที่ 1 เสริมสร้ำงจิตส ำนึกค่ำนิยม ให้สถำนศึกษำบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำล 
  ยุทธศำสตร์ที่ 2 บูรณำกำรหน่วยงำนทุกภำคส่วนในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศึกษำ              
 ยุทธศำสตร์ที่ 3 เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศึกษำ 
  ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำศักยภำพครูบุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียนในกำรป้องกันและ ปรำบปรำม 
กำรทุจริตสถำนศกึษำ 

วิสัยทัศน์ 
  โรงเรียนเขำทะลุพิทยำคมใสสะอำด บุคลำกรและนักเรียนร่วมต้ำนทุจริต 

พันธกิจ 
  1. เสริมสร้ำงจิตส ำนึกและค่ำนิยม ให้กับครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียนยึดหลักธรรมำภิบำล 
  2. บูรณำกำรหน่วยงำนทุกภำคส่วนเพื่อเสริมสร้ำงและพัฒนำเครือข่ำยด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำม 

กำรทุจริตในสถำนศึกษำ 
  3. ส่งเสริมบทบำทผู้ปกครอง ชุมชนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำให้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต 
   4. สร้ำงกลไกและพัฒนำระบบกำรตรวจสอบ ถ่วงดุลกำรใช้อ ำนำจของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐให้มีควำม 

เข้มแข็งและมีประสิทธิภำพ 
  5. ส่งเสริม/สนับสนุนกำรจัดองค์ควำมรู้ในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในสถำนศึกษำอย่ำง 

จริงจังและต่อเนื่อง 



วัตถุประสงค์ 

   1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนำกำรบริหำรงำนของส่วนรำชกำรภำยในสถำนศึกษำให้มีควำมโปร่งใส  
และเป็นธรรม 
  2. เพื่อส่งเสริมให้ครูบุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียนปฏิบัติงำนด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ 
ต่อประชำชน 
  3. เพื่อส่งเริมให้สถำนศึกษำ ปฏิบัติตำมหลักคุณธรรม จริยธรรมและน ำหลักปรัชญำ เศรษฐกิจพอเพียง 
มำใช้ในกำรปฏิบัติ 
  4. เพื่อเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งและกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนในกำรป้องกัน และปรำบปรำม 
กำรทุจริต 
 
ยุทธศาสตร์และมาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 
ยุทธศาสตร์ที ่1 : เสริมสร้างจิตส านึกค่านิยมให้สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
วัตถุประสงค์ 
  มุ่งส่งเสริมเสริมสร้ำงจิตส ำนึกและค่ำนิยมให้แก่สถำนศึกษำบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำล โดยมี
ทัศนคติวิสัยทัศน์ในกำรร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหำกำรทุจริตและประพฤติมิชอบสถำนศึกษำ รวมทั้ง
กำรรณรงค์ เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ให้ทุกภำคส่วนมีวินัยเคำรพกฎหมำย กฎและระเบียบที่จะเป็น กลไกในกำร
แก้ไขปัญหำกำรพัฒนำตลอดจนเป็นกำรวำงรำกฐำนในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตใน ภำครัฐได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 
1. ส่งเสริมกำรปฏิบัติงำนและกำรด ำเนินชีวิตตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
  1.1 เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่ครูบุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียนให้ปฏิบัติงำนและด ำเนินชีวิต 
ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
  1.2 ประยุกต์กำรน ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ให้เกิดมรรคผลในทำงปฏิบัติ 
2. ส่งเสริมให้ครูบุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียนได้เรียน และปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ด้วยหลักธรรมำภิบำล 
  2.1 ส่งเสริมให้ครูบุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจรวมทั้งกำรฝึกอบรมเพ่ือให้
ปฏิบัติงำนตำมหลักธรรมำภิบำล 
  2.2 ส่งเสริมให้ครูบุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียนได้ประพฤติปฏิบัติตนตำมมำตรฐำนทำง คุณธรรมและ
จริยธรรม 
3. ก ำหนดให้มีหลักสูตรทำงกำรศึกษำเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต สถำนศึกษำ  
 3.1 จัดให้มีหลักสูตรทำงกำรศึกษำ/หลักสูตรกำรฝึกอบรม ด้ำนกำรป้องันและปรำบปรำม กำรทุจริต
สถำนศึกษำ 
  3.2 ก ำหนดให้หลักสูตรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศึกษำ เป็นหลักสูตรบังคับท่ีใช้
ฝึกอบรมครูบุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียนทุกระดับ 
4. ส่งเสริมค่ำนิยมกำรยกย่องและเชิดชู ควำมดีควำมซื่อสัตย์สุจริตและกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
  4.1 ส่งเสริมกำสร้ำงแรงจูงใจให้ครูบุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียนปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ด้วยควำม
ซื่อสัตย์สุจริตเสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
4.2 รณรงค์เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ให้สังคมมีค่ำนิยมยกย่องเชิดชูและเห็นคุณค่ำของกำรประพฤติปฏิบัติตนตำม
หลักคุณธรรมและจริยธรรม 



ยุทธศาสตร์ที ่2 : บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา
วัตถุประสงค์ 
  มุ่งประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนสถำนศึกษำกับทุกภำคส่วนในกำรป้องกันและปรำบปรำม 
กำรทุจริตสถำนศึกษำ ส่งเสริมบทบำทและกำรมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมกำร สถำนศึกษำใน 
กำรติดตำม ตรวจสอบกำรทุจริตหรือประพฤติมิชอบในสถำนศึกษำ เสริมสร้ำงและพัฒนำเครือข่ำยผู้ปกครอง
ชุมชน คณะกรรมกำรสถำนศึกษำให้เป็นกลไกในกำรตรวจสอบ ถ่วงดุล รวมถึงกำรสร้ำง หลักประกันควำม
ปลอดภัยในกำรแจ้งข้อมูลหรือเบำะแสในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 
1. บูรณำกำรหน่วยงำนสถำนศึกษำกับองค์กรทุกภำคส่วนเพื่อสร้ำงควำมตระหนักและปลูกจิตส ำนึกกำรเป็น
พลเมืองดี 
  1.1 ประสำนควำมร่วมมือทำงด้ำนข้อมูลและกำรปฏิบัติงำนระหว่ำงหน่วยงำนสถำนศึกษำกับองค์กรทุก
ภำคส่วน 
  1.2 ส่งเสรมสนับสนุนให้สถำนศึกษำมีระบบอินเทอร์เน็ต เพ่ือท ำกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ในกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศึกษำ 
  1.3 เสริมสร้ำงและพัฒนำเครือข่ำยผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 
2. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชนในกำรติดตำมตรวจสอบกำรทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 
  2.1 สร้ำงและพัฒนำช่องทำงในกำรรับแจ้งข้อมูลหรือเบำะแส ให้มีควำมสะดวก หลำกหลำย รวมทั้งสร้ำง
หลักประกันควำมปลอดภัยให้แก่บุคคลหน่วยงำนหรือข้อมูลนั้น 
  2.2 ส่งเสริมสิทธิในกำรรับรู้และกำรเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำร 
3. พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำตำมแนวทำงกำรกระจำยอ ำนำจทำงกำรศึกษำ 
  3.1 พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำงบประมำณส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำโดยเน้น 
กำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วน 
  3.2 พัฒนำประสิทธิภำพกำรติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมกลยุทธ์จุดเน้นเพื่อพัฒนำคุณภำพทำง
กำรศึกษำ 
 
ยุทธศาสตร์ที ่3 : เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
วัตถุประสงค์ 
  มุ่งพัฒนำระบบและกลไกในกำรตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลกำรใช้อ ำนำจให้เหมำะสม ชัดเจนและมี
ประสิทธิภำพสร้ำงกลไกควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนสถำนศึกษำกับภำคเอกชนให้มีศักยภำพ ในกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริตส่งเสริมควำมร่วมมือด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตกับหน่วยงำนทุกฝ่ำย 
มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 
1. พัฒนำระบบและกลไกในกำรตรวจสอบ ควบคุมพร้อมทั้งสร้ำงควำมโปร่งใสและเป็นธรรมในกำร บริหำรงำน
บุคคลภำยใต้ระบบคุณธรรม 
  1.1 สนับสนุนให้มีกำรตรวจสอบและถ่วงดุลกำรใช้อ ำนำจระหว่ำงฝ่ำยงำนตนเอง 
  1.2 สถำนศึกษำควบคุมก ำกับติดตำม ประเมินผลกำรใช้อ ำนำจในกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต 
2. สร้ำงกลไกควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนสถำนศึกษำกับภำคเอกชนให้มีศักยภำพในกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต  
 2.1 วำงแนวทำงและส่งเสริมบทบำทควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำสถำนศึกษำกับภำคเอกชนในกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 



 
3. พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรองค์กร 
  3.1 พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรของสถำนศึกษำ 
  3.2 พัฒนำปรับปรุงและเผยแพร่หลักเกณฑ์ในกำรบริหำรงำนที่โปร่งใสและเป็นธรรม 
4. ส่งเสริมประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรจัดระบบกำรควบคุมภำยในและบริหำรจัดกำควำมเสี่ยง 
  4.1 ส่งเสริมให้มีกำรจัดท ำรำยงำนกำรควบคุมภำยในของสถำนศึกษำ 
  4.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้สถำนศึกษำมีแผนกำรตรวจสอบภำยในที่เป็นระบบและมีประสิทธิภำพ 
 
ยุทธศาสตร์ที ่4 : พัฒนาศักยภาพครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สถานศึกษา 
วัตถุประสงค์ 
  มุ่งพัฒนำสมรรถนะ และขีดควำมสำมำรถให้ครูบุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน ในกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศึกษำให้สัมฤทธิ์ผลได้อย่ำงมีประสิทธิภำพเพ่ือแก้ไขสภำพปัญหำกำรทุจริตให้เป็น
ระบบอย่ำงต่อเนื่อง สร้ำงมำตรฐำนทำงวิชำชีพให้สำมำรถร่วมมือหรือประสำนกำรปฏิบัติกับองค์กรทุกภำคส่วน
มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 
1.พัฒนำสมรรถนะและขีดควำมสำมำรถของครูบุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียนในกำรป้องกัน และปรำบปรำม
กำรทุจริต 
  1.1 ก ำหนดให้ครูบุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียนฝึกอบรมหลักสูตรด้ำนกำรปองกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริตในสถำนศึกษำเพ่ือให้มีควำมเชี่ยวชำญ 
2. สร้ำงมำตรฐำนทำงวิชำชีพด้ำนกำรป้องันและปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศึกษำ 
   2.1 ส่งเสริมให้สถำนศึกษำร่วมกันสร้ำงมำตรฐำนจรรยำบรรณวิชำชีพ 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำรสร้ำงองค์ควำมรู้เรื่องกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในสถำนศึกษำ   
 3.1 จัดให้มีกิจกำรรสร้ำงองค์ควำมรู้ในเรื่องกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต สถำนศึกษำแก่ครู
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  1. โรงเรียนเขำทะลุพิทยำคมปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมโปร่งใสและเป็นธรรม 
  2. คณะครูบุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียนมีจิตส ำนึกในกำรเป็นพลเมืองดีปฏิบัติงำนตำมระเบียบวินัย
และมีควำมซื่อสัตย์สุจริต 
  3. คณะครูบุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียนมีควำมรู้เรื่องกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตใน
สถำนศึกษำมำกยิ่งข้ึน 
  4. โรงเรียนเขำทะลุพิทยำคมปฏิบัติงำนตำมหลักคุณธรรม จริยธรรม และยึด หลักปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นแนวทำงปฏิบัติ 
  5. โรงเรียนเขำทะลุพิทยำคมมีควำมเข้ำใจและให้ควำมร่วมมือในกิจกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริตในสถำนศึกษำ 
  6. ส่งผลต่อกำรเจริญเติบทำงเศรษฐกิจและสังคมในสถำนศึกษำได้อย่ำงมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป 

 

 

 

 



บทสรุป 

 แผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตโรงเรียนเขำทะลุพิทยำคมประจ ำปีงบประมำณ                     
พ.ศ. 2565 จัดท ำขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนในด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของ 
สถำนศึกษำปฏิบัติงำนในด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมท่ี
คำดหวังไว้      

 ดังนั้น ในกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศึกษำ ต้องบูรณำกำรและอำศัย
ควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วน และจะต้องปฏิบัติอย่ำงต่อเนื่องให้เป็นระบบ คณะครูบุคลำกรทำงกำรศึกษำนักเรียน 
มีควำมรู้เรื่องกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในสถำนศึกษำมำกยิ่งขึ้น 


