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บทนา
ความเป็นมา
สภาพการณ์ทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทย
การทุจริตในสังคมไทยระหว่างช่วงเวลากว่าทศวรรษ ส่ง ผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาลและเป็น
อุปสรรคสาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เป็นทุจริต
ทางตรงไม่ซับซ้อน อาทิ การรับสินบน การจัดซื้อจัดจ้าง ในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็นการทุจริตที่ซับซ้อน
มากขึ้นตัวอย่างเช่น การทุจริตเชิงนโยบาย การทุจริตข้ามแดนข้ามชาติ ซึ่งเชื่ อมโยงไปสู่อาชญากรรมอื่นๆ
มากมายและส่งผลกระทบทางลบในวงกว้างรัฐบาลได้ตระหนักในสถานการณ์การทุจริตทั้ง ในภาครัฐและใน
ระดับชาติ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศนโยบายในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ปรากฏในด้านการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ข้อ 10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่ านิยม คุณธรรม
จริ ย ธรรมและจิ ต ส านึ ก ในการรั ก ษาศั ก ดิ์ ศ รี ข องความเป็ น ข้ า ราชการและความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต ควบคู่ กั บ
การบริห ารจัดการภาครั ฐที่มีประสิ ทธิภ าพเพื่อ ป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตและประพฤติมิ ชอบของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด ยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ไม่จาเป็น สร้าง
ภาระแก่ประชาชนเกินควร หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่นระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ
และการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาวใช้เวลานาน ซ้าซ้อนและเสียค่าใช้จ่ายทั้ง ของภาครัฐและ
ประชาชน ประกอบกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (2560-2564)
ซึ่งเป็นกรอบทิศทางการดาเนินการของทุกภาคส่วนใน การป้องกันและปราบปรามการทุจริต และนโยบาย
ปราบปรามการทุ จ ริต ของรั ฐบาล ที่มุ่ ง ส่ง เสริ มปลู กจิ ต สานึก ให้ สั ง คมไทยมี วิ นัย และยึด มั่น ในคุ ณ ธรรม
จริยธรรม ควบคู่กับการพัฒนาเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตอย่างบูรณาการโดยให้ประชาชนมี
บทบาทสาคัญในกระบวนการดาเนินงานอย่างมีส่วนร่วม โปร่ง ใส เสมอภาคและเป็นธรรม สร้างระบบและ
กลไกที่มีอิสระอย่างแท้จริงในการตรวจสอบ ควบคุม กระจาย ถ่วงดุล อานาจ ควบคู่กับการพัฒนากฎหมาย
กฎระเบียบ ตลอดจนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ระบบข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้งพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมีจรรยาบรรณและ ต่อเนื่อง โดยยุทธศาสตร์ดังกล่าวเป็นผล
จากสถานการณ์ก ารทุจ ริต ที่มีก ารเปลี่ย นแปลงอย่ างรวดเร็ วต่ อเนื่อง และบทเรีย นที่ ไ ด้ รับ จากการแปลง
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งสองฉบับ ที่ผ่านมาสู่การปฏิบัติจึงได้มีการริเริ่ม
แนวคิดในการปรับปรุง ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การทุจริตให้สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาและสถานการณ์การดาเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน
โดยจะต้องสามารถตอบโจทย์ต่อปัญหาหรือสถานการณ์การทุจริตที่ ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ต้องเผชิญ
อยู่จริง ต้องมีการคานึงถึงบทบาทของทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็น หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ
องค์ ก รสาธารณะ สื่ อ มวลชน และภาคประชาสั ง คม เพื่ อ ให้ เ ข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในทุ ก กระบวนการ ตั้ ง แต่
กระบวนการจัดทายุทธศาสตร์ชาติฯ การแปลงยุทธศาสตร์ชาติฯไปสู่การ ปฏิบัติการติดตามประเมิ นผลและ
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รายงานผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ให้รัฐสภาและสาธารณชน ได้รับทราบในทุกปีงบประมาณ
ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการต่อต้าน การทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง
เพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากล
คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งกาหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย ใสสะอาด ไทย
ทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance and Clean Thailand)” กาหนดพันธกิจหลักเพื่อสร้างวัฒนธรรมการ
ต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล ผ่านยุทธศาสตร์ 6 ด้าน ได้แก่ สร้างสังคมที่ไม่
ทนต่อการทุจริต ยกระดับเจตจานงทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจริต สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
พัฒนา ระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต และยกระดับ
ดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดยเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ 3 คือ ประเทศไทยมีค่า
ดัช นีก ารรับ รู้ก ารทุจ ริ ต (CPI) สูง กว่ าร้ อยละ 50 เพื่ อให้เ ป็น มาตรฐานเป็ นที่ ยอมรั บจากทั้ง ภายในและ
ต่างประเทศ
สานักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับ สานักงาน ป.ป.ท. ได้กาหนดแนวทางการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุ จ ริต และประพฤติมิ ช อบ เพื่อ ให้ส่ ว นราชการและหน่ ว ยงานภาครัฐ แปลงแนวทางและ
มาตรการตามยุ ทธศาสตร์ชาติ ฯ ไปสู่การปฏิ บัติโดยกาหนดไว้ในแผนปฏิบัติ ราชการ 4 ปี และแผนปฏิบั ติ
ราชการประจาปีโดยให้ยึดกรอบยุทธศาสตร์หลักที่ใช้ในการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบให้คานึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และแผนแม่บทบูรณาการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) จึงนามาสู่การจัดทา
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
โรงเรียนไพศาลพิทยาคม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติ
การป้องกัน และปราบปรามการทุจ ริต ประจาปีง บประมาณ พ.ศ.2564 ฉบับ นี้ เพื่อ เป็น กรอบทิ ศทางใน
ดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสาคัญ อันจะส่งผลให้
การทุจริตในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการลดน้อยลง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตสานึกในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต
มีคุณธรรมจริยธรรมในการดาเนินชีวิต และปฏิบัติงาน
2. เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังมิให้เกิดการทุจริต การปฏิบัติและ/หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ในการปฏิบัติราชการขึ้นภายในหน่วยงานโดยประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเครือข่ายภาคประชาชน
ในการติดตามตรวจสอบแจ้งข้อมูลเบาะแสการประพฤติมิชอบ
3. เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนไพศาลพิทยาคม มีระบบ
การทางานและการตรวจสอบที่เข้มแข็งในการป้องกันการทุจริต
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4. เสริมสร้างศักยภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ
ยุทธศาสตร์และมาตรการ/แนวทางดาเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เสริมสร้างจิตสานึก ค่านิยม ให้สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
วัตถุประสงค์
มุ่งส่งเสริมเสริมสร้างจิตสานึกและค่านิยมให้แก่สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมี
ทัศนคติ วิสัยทัศน์ ในการร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบสถานศึกษา
รวมทั้งการรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ทุกภาคส่วนมีวินัย เคารพกฎหมาย กฎและระเบียบ ที่จะเป็น
กลไกในการแก้ไขปัญหา การพัฒนา ตลอดจนเป็นการวางรากฐานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน
1. ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.1 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ให้ปฏิบัติงานและ
ดาเนิน ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.2 ประยุกต์การนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดมรรคผลในทางปฏิบัติ
1.3 จั ด ให้ มี ห ลั กสู ต รการเรีย นรู้ ห รื อ การฝึ ก อบรมเกี่ ย วกั บ การใช้ ห ลั ก ปรั ชญาเศรษฐกิ จ
พอเพียงแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน
2. ส่งเสริมให้ครู บุคลากร นักเรียน ได้เรียนรู้และปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยหลักธรรมาภิบาล
2.1 ส่ งเสริ ม ให้ ครู บุ ค ลากรทางการศึ กษา นั กเรี ย น มี ความรู้ ความเข้ าใจ รวมทั้ง มีก าร
ฝึกอบรมเพื่อให้ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
2.2 ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ได้ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรม
2.3 ควบคุม กากับ ดูแลการปฏิบัติง าน การประพฤติ ปฏิบัติตนของครู บุคลากรทางการ
ศึกษา นักเรียน ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
3. กาหนดให้มีหลักสูตรทางการศึกษาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สถานศึกษา
3.1 จัดให้มีหลักสูตรทางการศึกษา/หลักสูตรการฝึกอบรม ด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตสถานศึกษา
3.2 กาหนดให้หลักสูตรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา เป็นหลักสูตร
บังคับที่ใช้ฝึกอบรมครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ทุกระดับ
3.3 ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการ ตลอดจนข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตสถานศึกษา
4. ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต
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4.1 ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
4.2 รณรงค์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สังคมมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการ
ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม
4.3 ส่งเสริม เชิดชู หน่วยงานหรือบุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตสถานศึกษา
4.4 ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างค่านิยมในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในสถานศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา
วัตถุประสงค์
มุ่งประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตสถานศึกษา ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาใน
การติดตาม ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติ มิชอบในสถานศึกษา เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครอง
ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาให้เป็นกลไกในการตรวจสอบ ถ่วงดุล รวมถึง การสร้างหลักประกันความ
ปลอดภัยในการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน
บูรณาการหน่วยงานสถานศึกษากับองค์กรทุกภาคส่วน
มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน
1. สร้างความตระหนักและปลูกจิตสานึกการเป็นพลเมืองดีประสานความร่วมมือทางด้านข้อมูลและ
การปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับองค์กรทุกภาคส่วน
1.1 ส่งเสริม สนับสนุน องค์กรและบุคลากรทางด้านสื่อสารมวลชนให้มีความเข้มแข็งและเป็น
อิสระในการทาหน้าที่ตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนรับทราบ
1.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อทาการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา โดยมีเว็บบอร์ดเพื่อติดต่อสื่อสารระหว่างกัน
1.3 เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
2.1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษามีความ
ตื่นตัวต่อสภาพปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในสถานศึกษา
2.2 สร้างและพัฒนาช่องทางในการรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้มีความสะดวกหลากหลาย
รวมทั้งสร้างหลักประกันความปลอดภัยให้แก่บุคคล หน่วยงานหรือข้อมูลนั้น
2.3 ส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
2.4 กาหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้แจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้ได้รับรางวัลตอบแทน
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2.5 ให้องค์กรหรือบุคลากรด้านสื่อสารมวลชนเป็นสื่อกลางในการแสวงหาความร่วมมือเพื่อ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา
3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอานาจทางการศึกษา
3.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
3.2 พัฒนาประสิทธิภาพการติดตามประเมินผลการดาเนินการตามกลยุทธ์จุดเน้น เพื่อพัฒนา
คุณภาพทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา
วัตถุประสงค์
มุ่งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อานาจให้เหมาะสมชัดเจนและมี
ประสิทธิภาพ สร้างกลไกความร่ ว มมือระหว่างหน่ วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการ
ป้อ งกั น และปราบปรามการทุ จริ ต ส่ ง เสริ มความร่ ว มมื อ ด้า นการป้ อ งกั นและปราบปรามการทุ จ ริ ต กั บ
หน่วยงานทุกภาคส่วน
มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน
1. พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม พร้อมทั้งสร้างความโปร่งใสและเป็นธรรมในการ
บริหารงานบุคคลภายใต้ระบบคุณธรรม
1.1 ให้สถานศึกษาที่มีพันธกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีโครงสร้างของ
หน่วยงาน อัตรากาลัง การบริหารงานบุคคล และงบประมาณที่เหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจและความ
รับผิดชอบสนับสนุนให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อานาจระหว่างหน่วยงานสถานศึกษาด้วยกันเอง
1.2 ให้สถานศึกษา ควบคุม กากับ ติดตาม ประเมินผล การใช้อานาจในการปฏิบัติงานด้าน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
2. สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต
2.1 วางแนวทางและส่ ง เสริ ม บทบาทความร่ ว มมื อ ระหว่ า งหน่ ว ยงานสถานศึ ก ษากั บ
ภาคเอกชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
2.2 ประสานความร่วมมือกับองค์กรภาคเอกชนเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในสถานศึกษา
3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร
3.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา
3.2 พัฒนาปรับปรุงและเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการบริหารงานที่โปร่งใสและเป็นธรรม
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4. ส่งเสริมประสิทธิภาพการดาเนินงานด้านการจัดระบบการควบคุมภายในและบริหารจัดการความ
เสี่ยง
4.1 ส่งเสริมให้มีการจัดทารายงานการควบคุมภายในของสถานศึกษา
4.2 ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ทุ ก สถานศึ ก ษามี แ ผนการตรวจสอบภายในที่ เ ป็ น ระบบและมี
ประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นัก เรียน ในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตสถานศึกษา
วัตถุประสงค์
มุ่งพัฒนาสมรรถนะ และขีดความสามารถให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาให้สัมฤทธิผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ไขสภาพปัญหาการทุจริตให้
เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพให้สามารถร่วมมือหรือประสานการปฏิบัติกับองค์กรทุกภาค
ส่วน
มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน
1. พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถของครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต
1.1 กาหนดให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ฝึกอบรมหลักสูตรด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ในสถานศึกษา เพื่อให้มีความเชี่ยวชาญ
1.2 กาหนดให้มีหลักสูตรการศึกษา และหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา
1.3 ส่งเสริมให้หน่วยงานสถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และข้อมูลข่าวสารด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา
2. สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา
2.1 ส่งเสริมให้สถานศึกษาร่วมกันสร้างมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ
2.2 กาหนดให้มีหน่วยงานหลัก เพื่อรับผิดชอบในการติดตามประเมินผล รวมถึงการลงโทษ
ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน
3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน หลักสูตรการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติ
หน้าที่และแนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ต่าง ๆ
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสร้างองค์ความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในสถานศึกษา
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4.1 จั ด ให้มี กิ จ กรรมการสร้ า งองค์ ค วามรู้ ใ นเรื่ อ งการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต
สถานศึกษา แก่ ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน
4.2 ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีการแลกเปลี่ยนความรู้ และข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. โรงเรียนไพศาลพิทยาคมปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม
2. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีจิตสานึกในการเป็นพลเมืองดี ปฏิบัติงานตามระเบียบ
วินัยและมีความซื่อสัตย์สุจริต
3. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในสถานศึกษามากยิ่งขึ้น
4. โรงเรียนไพศาลพิทยาคม ปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นแนวทางปฏิบัติ
5. โรงเรียนไพศาลพิทยาคม มีความเข้าใจและให้ความร่วมมือในกิจกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในสถานศึกษา
6. ส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมในสถานศึกษาได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนไพศาลพิทยาคม ประจาปีงบประมาณ 2565 จัดทา
ขึ้ น เพื่ อ ใช้ เ ป็ น แนวทางในการด าเนิ น งานในด้ า นการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ของสถานศึ ก ษา
ปฏิบัติงานในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่คาดหวัง
ไว้ท าให้ก ารปฏิบั ติร าชการตามอ านาจหน้า ที่ของข้ าราชการเป็ นไปในลัก ษณะที่ มีความรับ ผิดชอบ ท าให้
ผู้ปกครอง ขุมขน คณะกรรมการสถานศึกษา มีความเชื่อถือในความมีคุณธรรม ความมีจริยธรรม การปฏิบัติ
หน้า ที่โ ดยการคานึ งถึ งประโยชน์ ส่ว นรวมมากกว่า ประโยชน์ ส่วนตน และการยึดมั่ นในหลั กธรรมาภิ บาล
สามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ให้ลดน้อยลง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
ดังนั้น ในการดาเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ต้องบูรณาการและ
อาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และจะต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องให้เป็นระบบ โดยหากมีการบูรณาการ
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอย่างจริงจังและต่อเนื่องแล้ว ก็จะส่งผลต่อการบรรลุตามผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังไว้
ส่วนราชการและสถานศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม คณะครู บุคลากรทางการศึกษา
นักเรียน มีความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษามากยิ่ง ขึ้น มีจิตสานึกในการเป็น
พลเมืองดี ปฏิบัติงานตามระเบียบวินัย และมีความซื่อสัตย์สุจริต ทุกภาคส่วนมีความเข้าใจและให้ความร่วมมือ
ในกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และยึด
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็ นแนวทางปฏิบัติ รวมถึงส่ง ผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสัง คมในระดับ
จังหวัดและระดับประเทศให้ยั่งยืนได้อีกด้วย
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ส่วนที่ 2
บริบทที่เกี่ยวข้อง
ส าหรั บ ประเทศไทยได้ ก าหนดทิ ศ ทางการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ซึ่ ง มี ค วาม
สอดคล้อง กับสถานการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความรุนแรง รวมถึงการสร้างความ
ตระหนักในการ ประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของคนในสังคม ทั้งนี้สานักงาน ป.ป.ช. ในฐานะ
องค์กรหลักด้านการ ดาเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตรวมทั้งบูรณาการการทางานด้านการต่อต้าน
การทุจริตเข้ากับทุกภาคส่วน ดังนั้น สาระสาคัญที่มีความเชื่อมโยงกับทิศทางการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ที่สานักงาน ป.ป.ช. มีดังนี้
1.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
2. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)
3. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
4. ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580)
5. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
6. โมเดลประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน (Thailand 4.0)
7. ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
สาระสาคัญทั้ง 5 ด้านจะเป็นเครื่องมือชี้นาทิศทางการปฏิบัติงานและการบูรณาการด้านต่อต้าน การทุจริตของ
ประเทศเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 กาหนดในหมวดที่4 หน้าที่ของประชาชน
ชาวไทยว่า“...บุคคลมีหน้าที่ ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริต และประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ” ถือได้ว่าเป็น
ครั้งแรกที่รัฐธรรมนูญได้กาหนดให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นหน้าที่ของประชาชนชาวไทยทุก
คน นอกจากนี้ยังกาหนดชัดเจนในหมวดที่ 5 หน้าที่ของรัฐว่า “รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้แก่
ประชาชน ถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งภาครัฐและภาคเอกชนและจัดให้มีมาตรการ
และกลไกที่มี ประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและขจัดการทุจริต และประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมทั้ง
กลไกในการส่งเสริม ให้ประชาชนรวมตัวกัน เพื่อมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ ต่อต้านการทุจริต หรือชี้
เบาะแส โดยได้รับความ คุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ” การบริหารราชการแผ่นดินรัฐต้องเสริมสร้าง
ให้ประชาชนได้รับบริการ ที่สะดวก มีประสิทธิภาพที่สาคัญ คือ ไม่เลือกปฏิบัติตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ซึ่งการบริหารงาน บุคคลของหน่วยงานของรัฐต้องเป็นไปตามระบบคุณธรรมตามที่กฎหมาย
บัญญัติโดยอย่างน้อยต้องมีมาตรการป้องกัน มิให้ผู้ใดใช้อานาจหรือกระทาการโดยมิชอบแทรกแซงการปฏิบัติ
หน้าที่ หรือกระบวนการแต่งตั้ง หรือการพิจารณาความ ดีความชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และรัฐต้องจัดให้มี
มาตรฐานทางจริ ยธรรม เพื่อให้หน่วยงานใช้เป็นหลักในการ กาหนดประมวลจริยธรรมสาหรับเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงาน ซึ่งต้องไม่ต่ากว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว การที่ รัฐธรรมนูญได้ให้ความสาคัญต่อการบริหาร
ราชการที่มีประสิทธิภาพและการบริหารบุคคลที่มีคุณธรรมนั้นสืบ เนื่องมาจากช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาได้เกิด
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ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารบุคคล มีการโยกย้ายแต่งตั้งที่ไม่เป็นธรรม บังคับหรือชี้นาให้ข้าราชการหรือ
เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ปฏิ บั ติ ง านโดยไม่ ยึ ด มั่ น ในหลั ก ผลประโยชน์ แ ห่ ง รั ฐ รวมถึ ง การมุ่ ง เน้ น การแสวงหา
ผลประโยชน์ให้กับตนเองรวมถึงพวกพ้องรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จึงได้มีความ
พยายามที่จะแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าต้องการสร้างประสิทธิภาพในระบบการบริหารงาน ราชการแผ่นดิน
และเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล และมีคุณธรรมจริยธรรมตามที่กาหนดเอาไว้
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี เป็นยุทธศาสตร์ที่ยึดวัตถุประสงค์หลักแห่งชาติเป็นแม่บทหลัก เพื่อเป็น
กรอบการกาหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนา การลงทุนของภาคเอกชนที่สอดรับกับเป้าหมายของ ยุทธศาสตร์
ชาติการบริหารราชการแผ่นดิน การจัดสรรงบประมาณ ฯลฯ ดังนั้น ทิศทางด้านการป้องกันและ ปราบปราม
การทุจริตการสร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผ่นดินของหน่วยงานภาครัฐ ทุก
หน่วยงานจะถูกกาหนดจากยุทธศาสตร์ชาติ (วิสัยทัศน์ประเทศระยะ 20 ปี) และยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ
5 ปี เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒ นาตาม
ปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง” นาไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองตอบต่อการบรรลุซึ่ง
ผลประโยชน์ แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้าง
ความสุข ของคน ไทย สัง คมมี ความมั่น คง เสมอภาคและเป็ นธรรม ประเทศสามารถแข่ ง ขัน ได้ ในระบบ
เศรษฐกิจโดยมีกรอบ ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี(พ.ศ. 2561 – 2580) ดังนี้
1. ด้านความมั่นคง
(1) เสริมสร้างความมั่น คงของสถาบันหลั กและการปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอัน มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่ นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น
สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม
(3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหารจัดการ
ความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล
(4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษา
ดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอานาจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่
(5) การพัฒ นาเสริม สร้ า งศั ก ยภาพการผนึก กาลั ง ป้ อ งกั น ประเทศการรั กษาความสงบ
เรียบร้อย ภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ
(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความ
มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
(7) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น
2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า
(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็ง ยั่งยืน และส่งเสริม
เกษตรกรรายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม
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(3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ ผู้ประกอบการ ยกระดับ
ผลิตภาพแรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล
(4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน และพัฒนา
ระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ
(5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้ นฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลัง งาน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจัย และพัฒนา
(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วน การพัฒนากับนานา
ประเทศ ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบ ธุรกิจ ฯลฯ
3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
(1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
(2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง
(3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์
(4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี
(5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย
4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
(1) สร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจและสังคม
(2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ
(3) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดารงชีวิตในสังคมสูงวัย
(4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและ ความเข้มแข็งของชุมชน
(5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา
5. ด้านการสร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการทาลาย ทรัพยากรธรรมชาติ
(2) วางระบบบริหารจัดการน้าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้า เน้นการปรับระบบการบริหาร
จัดการอุทกภัย อย่างบูรณาการ
(3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม
(5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลัง เพื่อสิ่งแวดล้อม
6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
(1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงาน ภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม
(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ
(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนและพัฒนา บุคลากรภาครัฐ
(4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
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(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ
(6) ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล
(7) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ
(8) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จัดทาขึ้น
ภายใต้ความจาเป็นในการแก้ไขสถานการณ์ปัญหาการทุจริตของประเทศ ซึ่งที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตได้มีความพยายามในการแก้ไขปัญหาการทุจริตของประเทศ โดยได้
ร่วมกันสร้างเครื่องมือ กลไก และกาหนดเป้าหมายสาหรับการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งการดาเนินงานดังกล่าว ได้สร้างให้ทุกภาคส่วนในสังคมเกิดความตื่นตัว
และเข้ามา มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามบทบาทและภาระหน้าที่ของตนเองเพิ่มมาก
ขึ้ น อย่ า งไรก็ ต าม ปั จ จุ บั น ประเทศไทยยั ง คงประสบปั ญ หาความรุ น แรงในการทุ จ ริ ต สื บ เนื่ อ งมาจาก
วิวัฒนาการของการทุจริตซึ่งมีรูปแบบ ที่สลับซับซ้อน ปัญหาการขาดจิตสานึกในการแยกแยะผลประโยชน์ส่วน
ตนและส่วนรวม โดยสถานการณ์ปัญหา การทุจริตที่จาเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนคือการรวมตัวกัน
เพื่อร่วมกระทาทุจริต ร่วมกันฉ้อโกงรัฐ โดยเฉพาะ ในโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องใช้งบประมาณมาก ทาให้รัฐ
และประเทศชาติได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง จากการ สูญเสียงบประมาณแผ่นดิ นไปกับการทุจริตที่อาจมี
ความยากและซับซ้อนต่อการตรวจสอบของหน่วยงานที่ทา หน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การ
แก้ไ ขปัญ หาการทุจริตจึงมีความจาเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องมีการ กาหนดแนวทางในการป้องกันแก้ไ ขปัญ หา
ดังกล่าว
การจัดทาแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้
ยึดแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นกรอบในการจัดทา โดยแผนแม่บทฯ มี 2 แนวทางการ
พัฒนาหลัก ดังนี้ 1) การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม “คน” โดยการ
ปลูกฝังวิธี คิดในกลุ่มเป้าหมายเด็ก และเยาวชนเพื่อปฏิรูป “คนรุ่นใหม่” ให้มีจิตสานึกในความซื่อสัตย์สุจริต
เพื่อสร้างพลังร่วม ในการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อไปในอนาคตและการปรับ “ระบบ”โดย
การสร้ า งนวั ต กรรม การต่อ ต้ า นการทุ จ ริ ต เพื่ อให้ ก ารด าเนิ น งานของหน่ วยงานภาครัฐ มี ค วามโปร่ ง ใส
ตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน การดาเนินงาน เท่าทันพลวัตของการทุจริต ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชนในการตรวจสอบ แจ้งข้อมูล และชี้เบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่ง จะนาไปสู่การลด
จานวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ในหน่วยงานภาครัฐ และ 2) การปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นการ
เสริมสร้างประสิทธิภาพของกระบวนการ และกลไก การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ทั้งในด้านของการดาเนินคดีทุจริตมีความ รวดเร็ว เฉียบขาด เป็นธรรม และการพัฒนาปรับปรุงมาตรการทาง
กฎหมายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการ ปราบปราม การทุจริตให้ได้ผล และมีประสิทธิ ภาพ กาหนดเป้าหมาย
การพัฒนาในระยะ 20 ปี โดยใช้ดัชนี การรับรู้การทุจริต เป็นเป้าหมายในการดาเนินการของแผนแม่บทฯ ซึ่ง
ได้กาหนดให้ประเทศไทยมีอันดับค่าคะแนน ดัชนีการรับรู้การทุจริตในปี พ.ศ. 2580 อยู่ในอันดับ 1 ใน 20
ของโลก
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12 (พ.ศ.2560-2564)กาหนดในยุทธศาสตร์ที่ 6 การ
บริหารจัดการภาครัฐ การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย ในยุทธศาสตร์นี้
ได้กาหนดกรอบ แนวทางการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและคอร์รัปชัน มุ่งเน้นการส่งเสริม และ
พัฒนา ปลูกฝังค่านิยม วัฒนธรรม วิธีคิดและกระบวนทัศน์ให้คนมีความตระหนัก มีความรู้เท่าทันและมีภูมิ
ต้านทาน ต่อโอกาส และการชักจูงให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันและมีพฤติกรรมไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิ
ชอบ รวมทั้งสนับสนุน ทุกภาคส่วน ในสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบรามการทุจริตและ
มุ่ง เน้นให้เกิดการส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาคเอกชน เพื่อเป็นการตัดวงจรการทุจริตระหว่างนักการเมือ ง
ข้าราชการ และนักธุรกิจออกจากกัน การบริหารงานของส่วนราชการต้องมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้
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โมเดลประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน (Thailand 4.0) เป็นโมเดลที่น้อมนาหลักปรัชญา
ของ เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวคิดหลักในการบริหารประเทศ ถอดรหัสออกมาเป็น 2 ยุทธศาสตร์สาคัญ คือ
1) การสร้างความเข้มแข็งจากภายใน (StrengthfromWithin) และ 2) การเชื่อมโยงกับประชาคมโลกใน
ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งจากภายใน Thailand 4.0 เน้นการปรับเปลี่ยน 4 ทิศทางและเน้นการ
พัฒนา ที่สมดุลใน 4 มิติมิติที่หยิบยก คือ การยกระดับศักยภาพและคุณค่าของมนุษย์( Human Wisdom)
ด้วยการ พัฒนาคนไทยให้เป็น “มนุษย์ที่สมบูรณ์” ผ่านการปรับเปลี่ยนระบบนิเวศน์การเรียนรู้เพื่อเสริมสร้าง
แรงบันดาลใจ บ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์ปลูกฝังจิตสาธารณะยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งมีความซื่อสัตย์
สุจริต มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบ เน้นการสร้างคุณค่าร่วม และค่านิยมที่ดีคือ สังคมที่มี
ความหวัง (Hope) สังคมที่เปี่ยมสุข (Happiness) และสังคมที่มีความสมานฉันท์(Harmony)

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) วิสัยทัศน์
ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)
พันธกิจ
สร้ า งวั ฒ นธรรมต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต ยกระดั บ ธรรมาภิ บ าลในการบริ ห ารจั ด การทุ ก ภาคส่ ว น
แบบบูรณาการ และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มีมาตรฐานสากล
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) สูงกว่าร้อยละ50
วัตถุประสงค์หลัก
1. สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง
2. เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุ่งต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน
3. การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรมกลไกป้องกันการทุจริต และระบบบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล
4. การปราบปรามการทุ จริตและการบังคับใช้กฎหมาย มีความรวดเร็ว เป็นธรรม และได้รับความ
ร่วมมือจากประชาชน
5. ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทยมีค่าคะแนน
ในระดับที่สูงขึ้น
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์มีความครอบคลุมกระบวนการดาเนินงานด้านการป้อ งกัน ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ โดยกาหนดยุทธศาสตร์การดาเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”
เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ความสาคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะที่ “ไม่ทนต่อ
การทุจริต” โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุกระดับช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยเพื่อสร้างวัฒนธรรม
ต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นการดาเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัว
แทนที่ทาหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคมให้มีความเป็นพลเมืองที่ดี ที่มีจิตสาธารณะจิตอาสา และความ
เสียสละเพื่อส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 “ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต”
จากสถานการณ์ความขัดแย้งในสังคมไทยในห้วงระยะกว่าทศวรรษที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าประชาชนทุก
กลุ่ม ทุก ฝ่ายต่า งมีข้ อเรียกร้อ งที่ส อดคล้ องร่ วมกันประการหนึ่ ง คือ การต่อต้ านการทุจ ริตของรัฐบาลและ
เจ้าหน้าที่รัฐ การแสดงออกซึ่งเจตจานงทางการเมืองของประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่ไม่ยอมรับและไม่อดทนต่อ
การทุจริตประพฤติมิชอบไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใดก็ตาม ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงเจตจานงทางการเมืองอันแน่วแน่
ของประชาชนไทยทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่ต้องการให้การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลและการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่รัฐเป็นไปด้วยความโปร่งใสปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ดังนั้น เพื่อเป็นการสนองตอบต่อ
เจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอันแน่วแน่ของประชาชน จึงได้กาหนดให้มียุทธศาสตร์การนา
เจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกัน
โดยเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ประชาชนและรัฐบาลมีการนาเจตจานงทางการเมืองในเรื่องการต่อต้านการ
ทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกัน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย”
การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) เป็นปัญหาที่พบมากขึ้นในปัจจุบัน ก่อให้เกิดผลเสียต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างมหาศาล ซึ่ง จากผลการวิจัยที่ผ่านมาพบว่าการทุจริตเชิง
นโยบายมักเกิดจากการใช้ช่องว่างทางกฎหมายเข้าแสวงหาประโยชน์ส่วนตน โดยพบตั้งแต่ขั้นตอนการกาหนด
นโยบายของพรรคการเมือง การใช้อานาจอย่างไม่โปร่งใส ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตระยะที่ 3 จึงได้กาหนดให้มียุทธศาสตร์ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” ซึ่ง เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่ง
ป้องกันการทุจริตตลอดกระบวนการนโยบาย ผ่านการกาหนดมาตรการกลไก เสริมสร้างธรรมาภิบาลตั้งแต่เริ่ม
ขั้นก่อตัวนโยบาย (Policy Formation) ขั้นการก าหนดนโยบาย (Policy Formulation) ขั้นตัดสินใจนโยบาย
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(Policy Decision) ขั้นการนานโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) ขั้นการประเมินนโยบาย (Policy
Evaluation) และขั้นป้อนข้อมูลกลับ (Policy Feedback)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก”
ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทยให้มี
ความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อลดโอกาสการทุจริตหรือทาให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่
เกิดขึ้นโดยอาศัยทั้งการกาหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอื่น ๆ ตลอดจนเสริมสร้าง
การปฏิบัติงานของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนให้มีธรรมาภิบาลมากยิ่งขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”
ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการ
ปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการต่าง ๆ ของการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้สามารถดาเนินการ
ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดัง กล่าว จะมุ่ง เน้นการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการตราเป็นกฎหมาย (Legislation) การบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement)การตัดสินคดีและ
ลงโทษผู้กระทาผิด (Judiciary) การบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่างๆ ในกระบวนการปราบปรามการ
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ทุจริต และจะมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยในการพัฒนากลไกการดาเนินงานให้มี
ประสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึ้ น ซึ่ ง ยุ ท ธศาสตร์ นี้ จ ะท าให้ ก ารปราบปรามการทุ จ ริ ต เป็ น ไปอย่ า งรวดเร็ ว และมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คดีการทุจริตจะถูกดาเนินการอย่างรวดเร็ว และผู้กระทาการทุจริตจะได้รับการลงโทษ
สาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนักและเกรงกลัวที่จะกระทาการทุจริต อันจะส่งผลให้คดีการทุจริต
มีอัตราลดลงได้ในที่สุด

ยุทธศาสตร์ที่ 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของ
ประเทศไทย”
เป็นการกาหนดยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานด้านความโปร่ง ใสและการจัดการการ
ยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดยการศึกษาวิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธีการ
สารวจตามแต่ละแหล่งข้อมูล และเร่งรัด กากับ ติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหรือปรับปรุง การทางาน
รวมไปถึงการบูรณาการการทางานร่วมกันระหว่างภาครัฐ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมภาคเอกชน และ
ต่างประเทศโดยมีกลยุทธ์การดาเนินงาน
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ส่วนที่ 3
แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
โรงเรียนไพศาลพิทยาคม ประจาปีงบประมาณ 2565
แผนงาน บูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
กิจกรรม เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
กิจกรรม บูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
หน่วยงาน โรงเรียนไพศาลพิทยาคม
1. เหตุผลความจาเป็น
ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)
ได้ กาหนดวิ สัย ทั ศน์ ว่ า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้ ง ชาติ ต้า นทุจ ริ ต (Zero Tolerance & Clear
Thailand)” มีพันธกิจ ในการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุก
ภาคส่ ว นแบบบู ร ณาการ และปฏิ รู ป กระบวนการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ทั้ ง ระบบ ให้ มี
มาตรฐานสากล โดยมีเป้าประสงค์เชิง ยุทธศาสตร์ คือ ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต
(Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 นอกจากนี้ ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์
ชาติ ว่า ด้ว ยการป้ องกันปราบปรามการทุ จริ ต ระยะที่ 3 ยั ง มี ความสอดคล้ องกั บทิ ศทางของแผนพั ฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (ยุ ทธศาสตร์ที่ 6ด้า น การเพิ่มประสิท ธิภาพและธรรมาภิ บาลใน
ภาครัฐ) และทิศทางยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ยุทธศาสตร์การปลูกฝัง “คนไทย ไม่โกง” และยุทธศาสตร์การ
ป้องกันด้วยการเสริมสร้างสังคมธรรมาภิบาล) อีกด้วย
ทั้ง นี้ แผนพัฒ นาฯ ฉบั บที่ 12 มี แผนงานและโครงการสาคั ญ ที่เ กี่ ยวข้ อ งกั บ การด าเนิ น งานของ
สานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) คือ ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและ
ธรรมาภิบาลใน ภาครัฐ แผนงานที่ 5.9 การสร้างกลไก “ยับยั้ง” และ “สร้างความตระหนักรู้” เพื่อป้องกันการ
ทุจริตที่กล่ าวถึง การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบ าลในสถานศึกษา ภายใต้กรอบแนวคิ ด
“โรงเรียนสุจริต” เพื่อสร้าง องค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง ปลูกจิตสานึก
ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์อยู่อย่างพอเพีย ง จิตสาธารณะ ซึ่งตรงกับคุณลักษณะ 5 ประการของ
โรงเรียนสุจริต
โรงเรียนไพศาลพิทยาคม ตระหนักในความสาคัญของการเตรียมการด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น
การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อร่วมสร้างจิตสานึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัว ละอายต่อ
การทุจริต ประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ โดยดาเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน
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สถานศึกษา เพื่อวางรากฐานการปลูกจิตสานึก ซึ่ง เป็นกลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตของ
ประเทศชาติ
2. วัตถุประสงค์โครงการ
1. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีพฤติกรรมร่วมต้านการ
ทุจริต ในวงกว้าง ทั้งในระดับสถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และชุมชน
2. เพื่อยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารการจัดการของโรงเรียนไพศาลพิทยาคม
3. เพื่อพัฒนานวัตกรรมป้องกันและยับยั้งการทุจริตเชิงรุกในโรงเรียนให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ
3. เป้าหมายโครงการ
โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้านการป้องกันการทุจริต สร้างความตระหนักรู้ในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้นักเรียน ครูและผู้บริหาร มีทัศนคติและค่านิยมร่วมต้านทุจริตในวงกว้าง
ทั้ง ในระดับสถานศึกษา ระดับหน่วยงาน และระดับชุมชน โรงเรียนที่รับการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment: ITA) มีการปรับปรุงหรือพัฒนาใน
เรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน อีกทั้งมีการ ยกระดับความโปร่งใสในการดาเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง
4. กลุ่มเป้าหมายโครงการ
1. นักเรียนโรงเรียนไพศาลพิทยาคม จานวน 653 คน
2. ครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนไพศาลพิทยาคม จานวน 44 คน
5. ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
1. แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ปี 2565
1. คณะครู บุคลากรทางการ 1. ร้อยละของเด็กนักเรียนมีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความ ร้อยละ 80
ศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง ซื่อสัตย์สุจริต
มีวัฒนธรรมและพฤติกรรม 2. ร้อยละของคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ที่มี
ร้อยละ 80
ซื่อสัตย์สุจริต
วัฒนธรรม ค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและ พฤติกรรมใน
การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
3. ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ร้อยละ 85
(85 คะแนนขึ้นไป)

6. กิจกรรม - ตัวชี้วัด – เป้าหมาย – งบประมาณ
เป้าหมาย

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณ
ผูร้ ับผิดชอบ
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
หน่วยนับ จานวน
ม.ค.-65 ก.พ.-65 มี.ค.-65 เม.ย.-65 พ.ค.-65 มิ.ย.-65 ก.ค.-65 ส.ค.-65 ก.ย.-65

1.กิจกรรมโรงเรียนสุจริต 1. ร้อยละของผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษา นักเรียนโรงเรียน
ไพศาลพิทยาคม มีพฤติกรรมร่วมต้าน
การทุจริตในวงกว้าง

คน

2. โรงเรียนมีผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส ในการดาเนินงาน
ผ่านเกณฑ์การประเมิน

คน

697

ระดับ
คุณภาพ

คน

2. กิจกรรมการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของ
สถานศึกษาออนไลน์

ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การปฏิบัตงิ านและการจัดการของ
โรงเรียน

2. กิจกรรม ขับเคลื่อน โรงเรียนสามารถขับเคลื่อนและ
หลักสูตรต้านทุจริต
พัฒนานวัตกรรมต้านทุจริตได้
ศึกษา
รวมทัง้ สิน้
หมายเหตุ *ให้ถวั เฉลีย่ งบประมาณได้ทกุ กิจกกรรม

697

10,000

√

√

√

√

√

√

√
วิชาการ

√

√

√

√

√

√

√

AA

√

√

√

วิชาการ

697

√

√

√

วิชาการ

10,000
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7. ระยะเวลาดาเนินการ
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565
8. สถานที่/พื้นที่ดาเนินการ
โรงเรียนไพศาลพิทยาคม อาเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์
9. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Impact)
1. บุคลากรของโรงเรียนไพศาลพิทยาคม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ มีฐาน
ความคิดในการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
2. โรงเรี ย นไพศาลพิ ท ยาคม ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาบุ รี รั ม ย์ มี ก ลไกและ
กระบวนการป้องกันการทุจริตที่เข้มแข็งและเท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต
3. ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยมีแนวโน้มที่ดีขึ้น
10. การติดตามประเมินผล
1. การนิเทศ กากับ ติดตาม และการรายงานผลการดาเนินกิจกรรมโรงเรียนสุจริต
2. การรายงานผลการดาเนินกิจกรรมของโรงเรียนไพศาลพิทยาคมด้วยวิธีการออนไลน์ ผ่านทาง
เว็บไซต์โรงเรียน https://www.psp32.ac.th
3. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของโรงเรียนไพศาลพิทยาคมออนไลน์
(Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online)

22

ภาคผนวก
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ชื่อโครงการโรงเรียนสุจริต
 โครงการต่อเนื่อง
 โครงการริเริ่มใหม่
ระยะเวลาดาเนินงาน
ปีงบประมาณ 2565
ปีการศึกษา 2/2564 , 1/2565
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.ที่ 1
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน
- ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
สอดคล้องตามช่วงวัย
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.ที่ 6
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การบริหารการจัดการ
- ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
สนองมาตรฐานสพฐ. มาตรฐานที่ 1
มาตรฐานที่ 1 : คุณภาพของผู้เรียน
ตัวชี้วัดที่ 1.2 คุณลักษณะทีพึงประสงค์ของผู้เรียน
วัฒนธรรมอันดีงาม
สอดคล้องกับค่านิยมไทย 12 ประการ ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ข้อที่ 2,6,8,10
ข้อ 2 ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
ข้อ 6 มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
ข้อ 8 มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
ข้อ 10 รู้จักดารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจาเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจาหน่าย และพร้อมที่จะ
ขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี
สอดคล้องกับนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ (BCM)
ข้อที่ 1
ข้อที่ 1 เป็นคนดี
สอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน
ข้อที่ 1,5
ข้อที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และมีคุณธรรม
จริยธรรม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
ข้อที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ โดยการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
ระบบข้อมูลสารสนเทศ ระบบการนิเทศ ระบบบริหารจัดการทรัพยากร กระจายอานาจ มีความโปร่งใส เป็น
ธรรม และตรวจสอบได้
1. หลักการและเหตุผล
โครงการโรงเรียนสุจริต หรือชื่อเต็มว่า โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” จากชื่อโครงการได้บ่งบอกลักษณะของโครงการโรงเรียนสุจริตว่า เป็น
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ซึ่งคุณธรรมที่ต้องการพัฒนา
เสริมสร้างให้เกิดขึ้น คือคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต ได้แก่ 1. กระบวนการคิด 2. มีวินัย 3.
ซื่อสัตย์สุจริต 4. อยู่อย่างพอเพียง 5. มีจิตสาธารณะ จะต้องพัฒนาให้เกิดแก่บุคลากรในสถานศึกษา ได้แก่
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ซึ่งเชื่อมั่นว่าหากระบบการพัฒนาผู้บริหาร ครูและ
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บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ให้เกิดคุณลักษณะ 5 ประการดังกล่าวข้างต้น จะส่งผลให้สถานศึกษาเป็น
“เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง หลีกเลี่ยงอบายมุข ทุกส่วนรับผิดชอบ ตอบสนองการป้องกัน
การทุจริต” ได้ตามเจตนารมณ์ว่าด้วยการป้องกันการทุจริตของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน เกิดคุณลักษณะทั้ง 5 ประการของโรงเรียนสุจริตใน
ตนเอง และสามารถสร้างเครือข่ายการเสริมสร้างคุณลักษณะ 5 ประการดังกล่าวระหว่างโรงเรียนกับชุมชุน
โรงเรียนฯ จึงจัดเป็นโครงการในปีงบประมาณ 2565
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ให้เกิดคุณลักษณะ 5 ประการของ
โรงเรียนสุจริต
2. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน จะร่วมกันป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุก
รูปแบบ
3. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน จะปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตให้เป็นวิถี
ชีวิตในโรงเรียนและชุมชุน
4. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน จะสร้างเครือข่ายความซื่อสัตย์สุจริตระหว่าง
โรงเรียนและชุมชนให้เป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืน
3.เป้าหมาย
3.1 เป้าหมายด้านปริมาณ
1. ผู้บริหาร
จานวน 2 คน
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา
จานวน 48 คน
3. นักเรียน
จานวน 569 คน
3.2 เป้าหมายด้านคุณภาพ
1. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน เกิดคุณลักษณะ 5 ประการของ
โรงเรียนสุจริต
4. วิธีดาเนินการ
ที่
รายการ
1 การวางแผน(Plan)
- ประชุมวางแผนโครงการ/กิจกรรม
- กาหนดความรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม
- เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2 การดาเนินการ (Do)
กิจกรรมที่ 1 อบรมครู นักเรียนแกนนา
- ติดต่อวิทยากร
- จัดทาตารางการอบรม/สัมมนา/ดาเนินการอบรมสัมมนา
กิจกรรมที่ 2 ค่ายเยาวชนคนดี
- ติดต่อวิทยากร
- จัดทาตารางจัดกิจกรรม/ดาเนินกิจกรรม

ระยะเวลา

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

ก.ย. 64

-

งานวิชาการ

1 ต.ค. 6430 ก.ย. 65

3,000

งานวิชาการ

1 ต.ค. 6430 ก.ย. 65

4,000

งานวิชาการ
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กิจกรรมที่ 3 สร้างคนให้รู้หน้าที่ มีวินัย
- วางแผนดาเนินกิจกรรม
- จัดทาปฏิทินดาเนินกิจกรรม/ดาเนินกิจกรรม
3 การตรวจสอบ(Check)
ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน การดาเนินงาน
4 การประเมินผลและรายงาน(Action)
สรุปผลการปฏิบัติการงานตามโครงการ เพื่อนาไปปรับปรุง แก้ไข
พัฒนาในปีต่อไป
5. งบประมาณที่ใช้
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
รวม
กิจกรรม
1.อบรมครู นักเรียนแกนนา
2.ค่ายเยาวชนคนดี
3. สร้างคนให้รู้หน้าที่ มีวินัย
4. สรุปผล
รวม

1 ต.ค. 6430 ก.ย. 65

2,500

งานวิชาการ

1 ต.ค. 6430 ก.ย. 65

-

งานวิชาการ

15 ก.ย. 65

500

งานวิชาการ

บาท
บาท
บาท รายละเอียด ดังนี้
งบประมาณ
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์
-

รวม

ผู้รับผิดชอบ

3,000
4,000
2,500
500
10,000

งานวิชาการ
งานวิชาการ
งานวิชาการ
งานวิชาการ
งานวิชาการ

10,000
10,000
ค่าตอบแทน
-

6. ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
7. สถานที่ดาเนินการ
โรงเรียนไพศาลพิทยาคม
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
คณะกรรมการฝ่ายบริหารงานวิชาการ

-

-

-
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9. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา นักเรียน เกิดคุณลักษณะ 5
ประการของโรงเรียนสุจริต
2. โรงเรียนพัฒนาระบบบริหารจัดการให้
มีประสิทธิภาพ โดยการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายในระบบข้อมูล
สารสนเทศ ระบบการนิเทศ ระบบบริหาร
จัดการทรัพยากร กระจายอานาจ มีความ
โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้

วิธีการประเมินผล
1.การสอบถาม การสังเกต
สัมภาษณ์

เครื่องมือที่ใช้
1.แบบประเมินความพึง
พอใจ

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน จะเกิดคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียน
สุจริต
2. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน จะร่วมกันป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุก
รูปแบบ
3. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน จะปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตให้เป็นวิถี
ชีวิตในโรงเรียนและชุมชุน

ลงชื่อ…………………………...............….ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวนิธิมา วงเวียน)
ลงชื่อ…………………..………………….ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายธนิต ปุ่นประโคน)
รองผู้อานวยการโรงเรียนไพศาลพิทยาคม
ลงชื่อ…………………………..………….ผู้อนุมัติโครงการ
(นายสมคิด สิทธิสาร)
ผูอ้ านวยการโรงเรียนไพศาลพิทยาคม
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