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แผนปิ องกิ นและปราบปรามการทิ จริ ต   
(ปิ งบประมาณิ2563-2566)   

ทิ ่มาิ   

หลิ กการและเหติ ผลิ   

การทุ จรุ ตและประพฤตุ มุ ชอบเปุ นปุ ญหาที่มุีมานานุุและยุ ุ งมุีกระบวนการทุี่มุีความซุ บซุ อนุุุมาก  
ขุ ้นุถุ อเปุ นปุ ญหาทุีุ เกุ ดขุ ้นทุ ้งในองคุ การภาครุ ฐและเอกชนุซ ่งน บวุ นจะทวุีความรุ นแรงขุ ้นุสุ งผลใหุ เกุ ดวุ กฤตศรุ ทธา  
ตุ อสุ งคมไทยุปุ จจุ บุ นมุีการตรวจสอบและเผยแพรุ ใหุ สาธารณชนไดุ รุ บทราบ  ท าใหุ ประชาชนใหุ ความสนใจการ  
ท างานของภาครุ ฐมากยุ ่งขุ ้น  

การปุ องกุ นและปราบปรามการทุ จรุ ตในภาครุ ฐุเปุ นวาระแหุ งชาตุ ตามมตุ คณะรุ ฐมนตรุีเมุ ่อ  
วุ นทุีุ 19 ธุ นวาคมุ2549 โดยใชุ ชุ ุ อวุ าุ“วาระแหุ งชาตุ ดุ านจรุ ยธรรมุธรรมาภุ บาลุการปุ องกุ นการทุ จรุ ตประพฤต   
มุ ชอบในภาครุ ฐ” ตุ อมาคณะรุ ฐมนตรุีมุีมตุ เมุ ุ อวุ นทุีุ 6 พฤษภาคมุ2551 เหุ นชอบใหุ หนุ วยงานภาครุ ฐน าแนวทาง  
และมาตรการตามยุ ทธศาสตรุ ชาตุ วุ าดุ วยการปุ องกุ นและปราบปรามการทุ จรุ ต ุพ.ศ. 2551-2555 ไปใชุ เปุ นกรอบุุุ 
ทุ ศทางการประสานความรุ วมมุ อในการด าเนุ นการปุ องกุ นและปราบปรามการทุ จรุ ตุและแปลงยุ ทธศาสตรุ ไปสุ ุ การ  
ปฏุ บุ ตุ โดยก าหนดเพุ ่มเตุ มไวุ ในแผนปฏุ บุ ตุ ราชการุ4 ปุ และแผนปฏุ บุ ตุ ราชการประจ าปุ ของสุ วนราชการุุุ 
ซุ ุ งจะกุ อใหุ เกุ ดประโยชนุ ในการปฏุ บุ ตุ ราชการุและการบุ รณาการปุ องกุ นและปราบปรามแกุ ไขปุ ญหาการทุ จรุ ต  
คอรุ รุ ปชุ ่นุตอบสนองนโยบายของรุ ฐบาลุุุ 

ยุ ทธศาสตรุ ชาตุ วุ าดุ วยการปุ องกุ นและปราบปรามการทุ จรุ ต ุพ.ศ. 2557-2559  นโยบายการ  
บรุ หารจุ ดการทุ ุ ดุ มุ ุ งเนุ นเสรุ มสรุ างมาตรฐานดุ านคุ ณธรรมุจรุ ยธรรมุใหุ แกุ ขุ าราชการและเจุ าหนุ าทุ ุ ของรุ ฐุุและ  
พุ ฒนาความโปรุ งใสในการปฏุ บุ ตุ งานุพรุ อมทุ ุ งปุ องกุ นและปราบปรามการทุ จรุ ตและประพฤตุ มุ ชอบของขุ าราชการ  
และเจุ าหนุ าทุ ุ ของรุ ฐุน าไปสุ ุ การปฏุ บุ ตุ ใหุ บุ งเกุ ดผลเปุ นรุ ปธรรมุและเปุ นเครุ ุ องมุ อชุ ุ น าการพุ ฒนาหนุ วยงานจากุุุุุุ 
ทุ กภาคสุ วนุใหุ เกุ ดการบุ รณาการความรุ วมมุ อกุ นอยุ างจรุ งจุ งในการปุ องกุ นและปราบปรามการทุ จรุ ต ุ โดยม   
วุ ตถุ ประสงคุ หลุ กุ4 ประการุคุ อ  

1) สุ งคมไทยมุ วุ นุ ยุคุ ณธรรมและจรุ ยธรรมุุุ 
2) เครุ อขุ ายจากทุ กภาคสุ วนุมุ สุ วนรุ วมในการปุ องกุ นและปราบปรามการทุ จรุ ต  
3) ระบบและกลไกในการตรวจสอบุควบคุ มุกระจายุและถุ วงดุ ลอานาจอยุ างมุ ประสุ ทธุ ภาพุุุ 
4) สุ งคมรุ  เทุ าทุ นุรุ วมคุ ดปุ องกุ นการทุ จรุ ตุโดยจะมุ การด าเนุ นการตามยุ ทธศาสตรุ 4 ประการุุุ 
ยุ ทธศาสตรุ ทุ ุ 1 : ปลุ กจุ ตสานุ กุคุ านุ ยมุคุ ณธรรมุและจรุ ยธรรมุและสรุ างวุ นุ ยแกุ ทุ กภาคสุ วนุ   
ยุ ทธศาสตรุ ทุ ุ 2 : รวมพลุ งแผุ นดุ นปุ องกุ นและปราบปรามการทุ จรุ ต  
ยุ ทธศาสตรุ ทุ ุ 3 : เสรุ มสรุ างความแขุ งแกรุ งแกุ หนุ วยงานตุ อตุ านการทุ จรุ ต  
ยุ ทธศาสตรุ ทุ ุ 4 : สรุ างบุ คลากรมุ ออาชุ พปุ องกุ นและปราบปรามการทุ จรุ ต  



 
 

การด าเนุ นการตามยุ ทธศาสตรุ ชาตุ วุ าดุ วยการปุ องกุ นุุและปราบปรามการทุ จรุ ตในสุ วนราชการุุุ 
ส านุ กงานคณะกรรมการการปุ องกุ นและปราบปรามการทุ จรุ ตแหุ งชาตุ (สำนุ กงานุป.ป.ช.) และส านุ กงานุุุ 
คณะกรรมการปุ องกุ นและปราบปรามการทุ จรุ ตในภาครุ ฐุ(ส านุ กงานุป.ป.ท.) ก าหนดใหุ สุ วนราชการุจุ ดท าุุุ 
แผนปฏุ บุ ตุ การปุ องกุ นและปราบปรามการทุ จรุ ตภาครุ ฐุประจ าปุ งบประมาณุพ.ศ. 2563-2566 โดยมุ แนวทางใน  
การด าเนุ นงานุคุ อุหากสุ วนราชการไดุ จุ ดท าแผนปฏุ บุ ตุ ราชการุ4 ป ุ และมุ การก าหนดแผนงาน/โครงการ/    
กุ จกรรม/ตุ วชุ ุ วุ ดุไวุ แลุ วุและเหุ นวุ าสามารถตอบสนองยุ ทธศาสตรุ ชาตุ ฯุไดุ กุ ใหุ น าแผนงาน/โครงการ/กุ จกรรม/  
ตุ วชุ ้วุ ดุดุ งกลุ าวุมาบรรจุ ไวุ ในแผนปฏุ บุ ตุ ราชการปุ องกุ นและปราบปรามการทุ จรุ ตุประจ าปุ งบประมาณุพ.ศ. 2563   
– 2566 หากไมุ ตอบสนองตุ อยุ ทธศาสตรุ ชาตุ ฯุกุ ก าหนดขุ ้นมาใหมุ และน าไปบรรจุ ไวุ ในแผนปฏุ บุ ตุ ราชการุ4 ปุ ดุ วยุ  
โดยก าหนดแผนงาน/โครงการ/กุ จกรรม/ตุ วชุ ุ วุ ดุใหุ เปุ นไปตามพุ นธกุ จุและสอดคลุ องกุ บยุ ทธศาสตรุ ของโรงเรุ ยนุุ 
ดุ งนุ ุ นุเพุ ุ อใหุ การด าเนุ นการเปุ นไปตามมตุ คณะรุ ฐมนตรุ โรงเรุ ยนเชุ ยงกลางุ“ประชาพุ ฒนา” จุ งไดุ จุ ดท าแผน  
ปุ องกุ นและปราบปรามการทุ จรุ ตุ4 ปุ (พ.ศ. 2563 – 2566)  ขุ ุ นุเพุ ุ อเปุ นกรอบในการด าเนุ นการปุ องกุ นและ  
ปราบปรามการทุ จรุ ตของสถานศุ กษาุและใหุ สุ วนราชการ/หนุ วยงานุใชุ เปุ นแนวทางในการจุ ดท าแผนปฏุ บุ ตุ การการ  
ปุ องกุ นและปราบปรามุุุุการทุ จรุ ตประจ าปุ ตุ อไปุุุ 
วิ ตถิ ประสงค ์ 

1. เพุ ่อสุ งเสรุ มใหุ ขุ าราชการครุ และบุ คลากรทางการศุ กษาุมุ จุ ตสานุ กในเรุ ่องความซุ ุ อสุ ตยุ สุ จรุ ตุมุ คุ ณธรรม  
จรุ ยธรรมในการด าเนุ นชุ วุ ตุและปฏุ บุ ตุ งานุุุ 

2. เพุ ่อปุ องกุ นและเฝุ าระวุ งมุ ใหุ เกุ ดการทุ จรุ ตุการปฏุ บุ ตุ และ/หรุ อละเวุ นการปฏุ บุ ตุ หนุ าทุ ุ โดยมุ ชอบในการ  
ปฏุ บุ ตุ ราชการขุ ุ นภายในหนุ วยงานโดยประสานความรุ วมมุ อระหวุ างภาครุ ฐและเครุ อขุ ายภาคประชาชนในการ  
ตุ ดตามตรวจสอบแจุ งขุ อมุ ลเบาะแสการประพฤตุ มุ ชอบุุุ 

3. เพุ ่อสุ งเสรุ มใหุ ขุ าราชการครุ และบุ คลากรทางการศุ กษาุโรงเรุ ยนเชุ ยงกลางุ“ประชาพุ ฒนา” มุ ระบบการ  
ท างานและการตรวจสอบทุ ่เขุ มแขุ งในการปุ องกุ นการทุ จรุ ต  

4. เสรุ มสรุ างศุ กยภาพของขุ าราชการครุ และบุ คลากรทางการศุ กษาุใหุ สามารถปฏุ บุ ตุ งานไดุ อยุ างม  
ประสุ ทธุ ภาพตามมาตรฐานจรรยาบรรณวุ ชาชุ พ  

 

ขิ อมิ ลประกอบการจิ ดท าแผนปิ องกิ นและปราบปรามการทิ จริ ต  
โรงเรุ ยนเชุ ยงกลางุ“ประชาพุ ฒนา”ไดุ จุ ดท าแผนปุ องกุ นและปราบปรามการทุ จรุ ตใหุ สอดคลุ องกุ บ  

ยุ ทธศาสตรุ ชาตุ วุ าดุ วยการปุ องกุ นและปราบปรามการทุ จรุ ตทุ ุ ส านุ กงานุป.ป.ช. ก าหนดเปุ นขุ อมุ ลประกอบการ  
จุ ดท าแผนุุ 



 
 

การติ ดตามผลความกิ าวหนิ าตามแผนปฏิ บิ ติ การการปิ องกิ นและปราบปรามการทิ จร ตภาคร ฐ 

ประจ าปิ งบประมาณิ2565   
แนวทางการตรวจตุ ดตามผลความกุ าวหนุ าการปฏุ บุ ตุ งานตามแผนปฏุ บุ ตุ การปุ องกุ นและุปราบปรามการ  

ทุ จรุ ตภาครุ ฐุประจ าปุ งบประมาณุ2565  ด าเนุ นการดุ งน ้  
ตุ ดตามผลความกุ าวหนุ างาน/โครงการุและงบประมาณประจ าปุ งบประมาณุ2565 โดยก าหนดกุ จกรรม  

และแผนผุ งุ(Gantt Chart)   การตุ ดตามผลความกุ าวหนุ าในหุ วงระยะเวลาการในการด าเนุ นโครงการตาม  
แผนปฏุ บุ ตุ การฯุดุ งนุ ุ   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทุ ุ   กุ จกรรมุุ ระยะเวลาุ(เดุ อน)   
1   2   3   4   5   6   7    8   9   10   11   12   

1   จุ ดประชุ มเจุ าหนุ าทุ ่ผุ  รุ บผุ ดชอบุุ
และการจุ ดท าแผนปฏุ บุ ตุ การฯุุ 
ประจ าุป ุ 2565 ทบทวน/วุ เคราะห  
ความเสุ ่ยงตุ างๆุุุ 

            
    

  
  

  

2   จุ ดท าแผนปฏุ บุ ตุ การฯุุ 
ประจ าปุ 2565  เสนอคณะกรรมการ  
สถานศุ กษาุผุ  อ านวยการโรงเรุ ยน 
ใหุ ความเหุ นชอบุและจุ ดสุ ง  
แผนปฏุ บุ ตุ การฯุุ 

            

 

 
 

 

 
 

 

3   ส ารวจความคุ ดเหุ นของผุ  มุ สุ วนได  
สุ วนเสุ ย  

    
 

        
 

  
 

  
4   ด าเนุ นการตามแผนปฏุ บุ ตุ การฯุุุ    

 

   
 

     
   

 

    
     

5   เสนอสรุ ปผลการด าเนุ นงานตุ อ 
คณะกรรมการสถานศุ กษาและ  
ผุ  เกุ ่ยวขุ องุุุ 

            
 

 
  
 

 

 

6   จุ ดท าเอกสารรายงานสรุ ปผลการ 
ด าเนุ นการุุุ 

         
  

    

 
 

 

  

  



 

ความน าิิ 
 

หลิ กการและเหติ ผลิิ 

    ส านุ กงานคณะกรรมการพุ ฒนาระบบราชการุ(ก.พ.ร.) ก าหนดประเมุ นผลการปฏุ บุ ตุ ราชการตามค า  
รุ บรองการปฏุ บุ ตุ ราชการของโรงเรุ ยนเช ยงกลางุ“ประชาพ ฒนา”ุุประจ าปุ งบประมาณุพ.ศ. 2565  ตุ วช ้วุ ดท ุ่7 ระดุ บ 
ความส าเรุ จของการด าเนุ นการตามมาตรการปุ องกุ นและปราบปรามการทุ จรุ ตุุโดยพุ จารณาจากผลส าเรุ จของการ  
ด าเนุ นการตามแผนปฏุ บุ ตุ การปุ องกุ นและปราบปรามการทุ จรุ ตสถานศุ กษาุเพ ่อขุ บเคลุ ุ อนยุ ทธศาสตรุ ชาตุ วุ าดุ วย  
การปุ องกุ นและปราบปรามการทุ จรุ ตสถานศุ กษา  และการจุ ดการขุ อรุ องเรุ ยนเรุ ่องการทุ จรุ ต ุ การปฏุ บุ ตุ หรุ อละเวุ น การ
ปฏุ บุ ตุ หนุ าทุ ุ โดยมุ ชอบของครุ บุ คลากรทางการศุ กษาุในปุ งบประมาณุพ.ศ. 2565 และขุ อกลุ าวหาครุ บุ คลากร  
ทางการศุ กษาุทุ ุ ไมุ ไดุ ปฏุ บุ ตุ หนุ าทุ ุ ราชการดุ วยความรุ บผุ ดชอบตุ อประชาชนุุไมุ มุ คุ ณธรรมุุไมุ มุ จรุ ยธรรมุุไม  ค านุ งถุ ง
ประโยชนุ สุ วนรวมเปุ นทุ ุ ตุ ุ งุและไมุ มุ ธรรมาภุ บาลุตามทุ ุ มุ กฎหมายุระเบุ ยบุแบบแผนของทางราชการท ่เก ย่วขุ องไดุ 
ก าหนดไวุ ในปุ งบประมาณุพ.ศ. 2565  การตรวจสอบและน าเร ่องรุ องเรุ ยนเขุ าสุ ุ กระบวนการสอบสวน  
ขุ อเทุ จจรุ งุการแจุ งตุ กเตุ อน ด าเนุ นคดุ หรุ ออุ ่นๆ ตามระเบุ ยบุขุ อกฎหมายทุ ่ก าหนดไวุ ในปุ งบประมาณุพ.ศ. 2565  
   ในการจุ ดท าแผนปฏุ บุ ตุ การปุ องกุ นและปราบปรามการทุ จรุ ตโรงเรุ ยนเชุ ยงกลางุ“ประชาพุ ฒนา”ประจ าปี 
งบประมาณุพ.ศ. 2565 น ้นุุโรงเรุ ยนเช ยงกลางุ“ประชาพ ฒนา”ุุไดุ ท าการุศุ กษาและวุ เคราะหุ ขุ อมุ ลจากแผนปฏุ บุ ตุ 
การปุ องกุ นและปราบปรามการทุ จรุ ตสถานศุ กษาุุและผลการด าเนุ นการตามแผนปฏุ บุ ตุ การปุ องกุ นและปราบปรามการ  
ทุ จรุ ตสถานศุ กษาุประจ าปุ งบประมาณุพ.ศ. 2565  โดยก าหนดใหุ สถานศุ กษาตุ องจุ ดท าแผนปฏุ บุ ตุ การปุ องกุ นและ  
ปราบปรามการทุ จรุ ตในหนุ วยงานของตนุเพ ่อสนุ บสนุ นและสอดคลุ องกุ บยุ ทธศาสตรุ วุ าดุ วยการปราบปรามการ  
ทุ จรุ ตสถานศุ กษาุ4 ยุ ทธศาสตรุ ดุ งน ้ 

    ยุ ทธศาสตรุ ทุ ุ 1  เสรุ มสรุ างจุ ตส านุ กุคุ านุ ยมุใหุ สถานศุ กษาบรุ หารงานตามหลุ กธรรมาภุ บาลุุ 
    ยุ ทธศาสตรุ ทุ ุ 2  บุ รณาการหนุ วยงานทุ กภาคสุ วนุในการปุ องกุ นและปราบปรามการทุ จรุ ตสถานศุ กษาุุ 
    ยุ ทธศาสตรุ ทุ ุ 3  เสรุ มสรุ างความเขุ มแขุ งในการปุ องกุ นและปราบปรามการทุ จรุ ตสถานศุ กษาุุ 
    ยุ ทธศาสตรุ ทุ ุ 4  พุ ฒนาศุ กยภาพครุ บุ คลากรทางการศุ กษาุนุ กเรุ ยนุในการปุ องกุ นและปราบปรามการุุ 
                                  ทุ จรุ ตสถานศุ กษาุุุุุุ 
วิ สิ ยทิ ศน ์ 
  โรงเรุ ยนเชุ ยงกลางุ“ประชาพุ ฒนา” เปุ นองคุ กรมาตรฐานการศุ กษาขุ ้นพุ ้นฐานุมุ  งสุ  มาตรฐานสากลุบน  
พุ ้นฐานคุ ณธรรมุโดยยุ ดหลุ กปรุ ชญาของเศรษฐกุ จพอเพุ ยง  

 

พิ นธกิ จ  
1. พุ ฒนาผุ  เรุ ยนใหุ เปุ นคนดุ มุ คุ ณภาพตามมาตรฐานการศุ กษาขุ ้นพุ ้นฐานุมุ ทุ กษะชุ วุ ตุโดยยุ ดหลุ กปรุ ชญาุุุุุ
ของเศรษฐกุ จพอเพุ ยงและมุ ศุ กยภาพเปุ นพลโลกุุ 
2. สุ งเสรุ มและพุ ฒนาครุ สุ  ความเปุ นครุ มุ ออาชุ พ  
3. พุ ฒนาระบบบรุ หารจุ ดการดุ วยระบบคุ ณภาพตามมาตรฐานสากลุภายใตุ การประกุ นคุ ณภาพการศุ กษาุุุุุุ
โดยเนุ นการมุ สุ วนรุ วมจากทุ กภาคสุ วน  



เปิ าประสงค ิ์  
1. ผุ  เรุ ยนเปุ นคนดุ มุ คุ ณลุ กษณะทุ ่พุ งประสงคุ ตามมาตรฐานการศุ กษาขุ ้นพุ ้นฐานุมุ ทุ กษะชุ วุ ตุโดยยุ ดหลุ ก    
ปรุ ชญาของเศรษฐกุ จุพอเพุ ยง  
2. ผุ  เรุ ยนเปุ นบุ คคลแหุ งการเรุ ยนรุ ุ คุ ดุรุ เรุ ่มุและสรุ างสรรคุ นวุ ตกรรมุมุ ความเปุ นเลุ ศทางวุ ชาการุมุ ทุ กษะุุุุุุ
การสุ ่อสารและรุ วมรุ บผุ ดชอบตุ อสุ งคมโลกุุ 
3. ครุ มุ ประสุ ทธุ ภาพดุ านการจุ ดการเรุ ยนรุ ุ การวุ จุ ยุการสรุ างสรรคุ นวุ ตกรรมุการใชุ เทคโนโลยุ และน าุุ 
    กระบวนการวุ จุ ยมาใชุ แกุ ปุ ญหาในชุ ้นเรุ ยนุรวมถุ งการดุ แลชุ วยเหลุ อนุ กเรุ ยนุเปุ นแบบอยุ างทุ ่ดุ ดุ าน  
    คุ ณธรรมุจรุ ยธรรมุมุ ความตระหนุ กในความเปุ นคร   
4. โรงเรุ ยนมุ ระบบบรุ หารจุ ดการดุ วยระบบคุ ณภาพตามมาตรฐานสากลุภายใตุ การประกุ นคุ ณภาพุุ 
    การศุ กษาโดยการมุ สุ วนรุ วมจากทุ กภาคสุ วน  

 

ทธศาสตริ์และมาตรการ/แนวทางด าเนิ นงานิิิ 

ยิ ทธศาสตริ์ทิ ิ 1  :  เสรุ มสรุ างจุ ตส านุ กุคุ านุ ยมุใหุ สถานศุ กษาบรุ หารงานตามหลุ กธรรมาภุ บาลุุุ 

วิ ตถิ ประสงค์  

   มุ  งสุ งเสรุ มเสรุ มสรุ างจุ ตส านุ กและคุ านุ ยมใหุ แกุ สถานศุ กษาบรุ หารงานตามหลุ กธรรมาภุ บาลุุโดยมุ ทุ ศนคต  
วุ สุ ยทุ ศนุ ในการรุ วมกุ นแกุ ไขและรุ บผุ ดชอบตุ อปุ ญหาการทุ จรุ ตและประพฤตุ มุ ชอบสถานศุ กษาุุรวมทุ ้งการรณรงค  
เผยแพรุ ประชาสุ มพุ นธุ ใหุ ทุ กภาคสุ วนมุ วุ นุ ยุเคารพกฎหมายุกฎและระเบุ ยบท จ่ะเปุ นกลไกในการแกุ ไขปุ ญหาุุ 
การพุ ฒนาุุตลอดจนเปุ นการวางรากฐานในการปุ องกุ นและปราบปรามการทุ จรุ ตในภาครุ ฐไดุ อยุ างมุ ประสุ ทธุ ภาพุุุ 
มาตรการ/แนวทางด าเนิ นงานิิ 

   1.  สุ งเสรุ มการปฏุ บุ ตุ งานและการด าเนุ นชุ วุ ตตามหลุ กปรุ ชญาเศรษฐกุ จพอเพุ ยงุ   
    1.1  เสรุ มสรุ างความรุ  ความเขุ าใจแกุ ครุ บุ คลากรทางการศุ กษาุนุ กเรุ ยนุใหุ ปฏุ บุ ตุ งานและด าเนุ น  
                           ชุ วุ ตตามหลุ กปรุ ชญาเศรษฐกุ จพอเพุ ยง  
    1.2  ประยุ กตุ การน าหลุ กปรุ ชญาเศรษฐกุ จพอเพุ ยงมาใชุ ใหุ เกุ ดมรรคผลในทางปฏุ บุ ตุ   
    1.3  จุ ดใหุ มุ หลุ กสุ ตรการเรุ ยนรุ  หรุ อการฝุ กอบรมเกุ ่ยวกุ บการใชุ หลุ กปรุ ชญาเศรษฐกุ จพอเพุ ยงุ    
                            แก   

ยุ  

ครุ บุ คลากรทางการศุ กษาุนุ กเรุียนุุ 
   2. สุ งเสรุ มใหุ ครุ บุ คลากรทางการศุ กษาุนุ กเรุียนุไดุ เรุียนรุ  และปฏุ บุ ตุ งานตามหนุ าทุี่ดุ วยหลุ ก  
               ธรรมาภุ บาลุุุ 
    2.1  สุ งเสรุ มใหุ ครุ บุ คลากรทางการศุ กษาุนุ กเรุียนุมุีความรุ ุ ความเขุ าใจุุรวมทุ ้งมุีการฝุ กอบรมุุ 
                           เพุ ่อใหุ ปฏุ บุ ตุ งานตามหลุ กธรรมาภุ บาลุุ 
    2.2  สุ งเสรุ มใหุ ครุ บุ คลากรทางการศุ กษาุนุ กเรุียนุไดุ ประพฤตุ ปฏุ บุ ตุ ตนตามมาตรฐานทางุุ 
                           คุ ณธรรมและจรุ ยธรรมุุุ 
                     2.3  ควบคุ มุก ากุ บุดุ แลการปฏุ บุ ตุ งานุุการประพฤตุ ปฏุ บุ ตุ ตนของครุ บุ คลากรทางการศุ กษาุุุ 
                           นุ กเรุียนุใหุ เปุ นไปตามหลุ กธรรมาภุ บาลและมาตรฐานทางคุ ณธรรมและจรุ ยธรรมุุ 
   3. ก าหนดใหุ มุีหลุ กสุ ตรทางการศุ กษาเพุ ่อใชุ เปุ นเครุ ่องมุ อในการปุ องกุ นและปราบปรามการทุ จรุ ต  



               สถานศุ กษาุุ 
    3.1  จุ ดใหุ มุ หลุ กสุ ตรทางการศุ กษา/หลุ กสุ ตรการฝุ กอบรมุดุ านการปุ องกุ นและปราบปรามการุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ
ทุ จรุ ตสถานศุ กษาุุ 
    3.2  ก าหนดใหุ หลุ กสุ ตรดุ านการปุ องกุ นและปราบปรามการทุ จรุ ตสถานศุ กษาุุเปุ นหลุ กสุ ตร  
                             บุ งคุ บทุ ่ใชุ ฝุ กอบรมครุ บุ คลากรทางการศุ กษาุนุ กเรุ ยนุทุ กระดุ บ  
    3.3  สุ งเสรุ มแหลุ งเรุ ยนรุ  ทางวุ ชาการุุตลอดจนขุ อมุ ลขุ าวสารดุ านการปุ องกุ นและปราบปราม                              
การทุ จรุ ตสถานศุ กษาุุุ 
  4. สุ งเสรุ มคุ านุ ยมการยกยุ องและเชุ ดชุ ความดุ ความซุ ่อสุ ตยุ สุ จรุ ตุและการตุ อตุ านการทุ จรุ ต  
    4.1  สุ งเสรุ มการสรุ างแรงจุ งใจใหุ ครุ บุ คลากรทางการศุ กษาุนุ กเรุ ยนุปฏุ บุ ตุ หนุ าทุ ่ราชการดุ วย                            
ความซุ ่อสุ ตยุ สุ จรุ ต ุ เสุ ยสละเพุ ่อประโยชนุ สุ วนรวมุุ 
                     4.2 รณรงคุ เผยแพรุ ประชาสุ มพุ นธุ ใหุ สุ งคมมุ คุ านุ ยมุยกยุ องุเชุ ดชุ และเหุ นคุ ณคุ าของการุุ 
                            ประพฤตุ ปฏุ บุ ตุ ตนตามหลุ กคุ ณธรรมและจรุ ยธรรมุุ 
    4.3  สุ งเสรุ มุเชุ ดชุ หนุ วยงานหรุ อบุ คคลทุ ่มุ ผลงานดุ เดุ นดุ านการปุ องกุ นและปราบปรามการุุ 
                            ทุ จรุ ตสถานศุ กษาุุ 
    4.4  สุ งเสรุ มุุสนุ บสนุ นใหุ ทุ กภาคสุ วนรุ วมกุ นสรุ างคุ านุ ยมในการปุ องกุ นและปราบปรามการุุ 
                            ทุ จรุ ตสถานศุ กษาุุ 

 
 

ยิ ทธศาสตริ์ทิ ิ 2  :  บุ รณาการหนุ วยงานทุ กภาคสุ วนุในการปุ องกุ นและปราบปรามการทุ จรุ ตสถานศุ กษาุุ 

วิ ตถิ ประสงค์  

           มุ  งประสานความรุ วมมุ อระหวุ างหนุ วยงานสถานศุ กษากุ บทุ กภาคสุ วนในการปุ องกุ นและปราบปราม 

การทุ จรุ ตสถานศุ กษาุสุ งเสรุ มบทบาทและการมุ สุ วนรุ วมของผุ ุ ปกครองุชุ มชนุคณะกรรมการสถานศุ กษาในการ 

ตุ ดตามุตรวจสอบการทุ จรุ ตหรุ อประพฤตุ มุ ชอบในสถานศุ กษาุุุเสรุ มสรุ างและพุ ฒนาเครุ อขุ ายผุ ุ ปกครองุชุ มชนุุ

คณะกรรมการสถานศุ กษาใหุ เปุ นกลไกในการตรวจสอบุุถุ วงดุ ล ุ รวมถุ งการสรุ างหลุ กประกุ นความปลอดภุ ยในการ 

แจุ งขุ อมุ ลหรุ อเบาะแสในการปุ องกุ นและปราบปรามการทุ จรุ ต  

มาตรการ/แนวทางด าเนิ นงานิิ 

1.  บุ รณาการหนุ วยงานสถานศุ กษากุ บองคุ กรทุ กภาคสุ วนเพุ ่อสรุ างความตระหนุ กและปลุ กจุ ตส านุ กการุุ 

เปุ นพลเมุ องด   
1.1 ประสานความรุ วมมุ อทางดุ านขุ อมุ ลและการปฏุ บุ ตุ งานระหวุ างหน   

องคุ กรทุ กภาคสุ วน  
                     1.2  สุ งเสรุ มุสนุ บสนุ นุองคุ กรและบุ คลากรทางดุ านสุ ่อสารมวลชนใหุ มุ ความเขุ มแขุ งและเปุ น  

                            อุ สระในการท าหนุ าทุ ่ตรวจสอบและเผยแพรุ ขุ อมุ ลขุ าวสารใหุ สาธารณชนรุ บทราบุุ 
                                1.3  สุ งเสรุ มสนุ บสนุ นใหุ สถานศุ กษามุ ระบบอุ นเทอรุ เนุ ตุเพุ ่อท าการเผยแพรุ ประชาสุ มพุ นธ        
            ในการป้องกุ นและปราบปรามการทุ จรุ ตสถานศุ กษาุโดยมุีเวุ บบอรุ ดเพุ ่อตุ ดตุ อสุ ่อสารระหว างก น

                     1.4  เสรุ มสรุ างและพุ ฒนาเครุ อขุ ายผุ  ปกครองุชุ มชนุคณะกรรมการสถานศุ กษาุุ 

    

วยงานสถานศ  ึกษา
ก  ึบ  



 2. สุ งเสรุ มการมุ สุ วนรุ วมของภาคประชาชนในการตุ ดตามตรวจสอบการทุ จรุ ตหรุ อประพฤตุ มุ ชอบุุุ 

    2.1  เสรุ มสรุ างกระบวนการเรุ ยนรุ  เพุ ่อใหุ ผุ  ปกครองุชุ มชนุคณะกรรมการสถานศุ กษามุ ความุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ

ตุ ่นตุ วตุ อสภาพปุ ญหาการทุ จรุ ตและประพฤตุ มุ ชอบในสถานศุ กษาุุุ 

                     2.2  สรุ างและพุ ฒนาชุ องทางในการรุ บแจุ งขุ อมุ ลหรุ อเบาะแสุใหุ มุ ความสะดวกหลากหลายุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ

รวมทุ ้งสรุ างหลุ กประกุ นความปลอดภุ ยใหุ แกุ บุ คคลุหนุ วยงานหรุ อขุ อมุ ลนุ ้น  

    2.3  สุ งเสรุ มสุ ทธุ ในการรุ บรุ  และการเขุ าถุ งขุ อมุ ลขุ าวสารุุ 

    2.4  ก าหนดมาตรการสรุ างแรงจุ งใจใหุ แกุ ผุ  แจุ งขุ อมุ ลหรุ อเบาะแสุใหุ ไดุ รุ บรางวุ ลตอบแทนุุ 

    2.5  ใหุ องคุ กรหรุ อบุ คลากรดุ านสุ ่อสารมวลชนเปุ นสุ ่อกลางในการแสวงหาความรุ วมมุ อเพุ ่อ                             

ปุ องกุ นและปราบปรามการทุ จรุ ตสถานศุ กษาุุ 
 

           3.  พุ ฒนาประสุ ทธุ ภาพการบรุ หารจุ ดการศุ กษาตามแนวทางการกระจายอ านาจทางการศุ กษาุุ 

                     3.1  พุ ฒนาประสุ ทธุ ภาพการบรุ หารงบประมาณส านุ กงานเขตพุ ้นทุ ่การศุ กษาและสถานศุ กษาุุุ 

                            โดยเนุ นการมุ สุ วนรุ วมจากทุ กภาคสุ วน  

                     3.2  พุ ฒนาประสุ ทธุ ภาพการตุ ดตามประเมุ นผลการด าเนุ นการตามกลยุ ทธุ จุ ดเนุ นุเพุ ่อพุ ฒนาุุ 

                           คุ ณภาพทางการศุ กษาุุุุ 

 

ยิ ทธศาสตริ์ทิ ่3  :  เสรุ มสรุ างความเขุ มแขุ งในการปุ องกุ นและปราบปรามการทุ จรุ ตสถานศุ กษาุุุ 

วิ ตถิ ประสงค์  

            มุ  งพุ ฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบุุควบคุ ม ุ และถุ วงดุ ลการใชุ อ านาจใหุ เหมาะสมชุ ดเจน  

และมุ ประสุ ทธุ ภาพุสรุ างกลไกความรุ วมมุ อระหวุ างหนุ วยงานสถานศุ กษากุ บภาคเอกชนใหุ มุ ศุ กยภาพในการปุ องกุ น 

และปราบปรามการทุ จรุ ต ุ สุ งเสรุ มความรุ วมมุ อดุ านการปุ องกุ นและปราบปรามการทุ จรุ ตกุ บหนุ วยงานทุ กภาคสุ วนุ  

มาตรการ/แนวทางด าเนิ นงานิิ 

   1. พุ ฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบุควบคุ มุพรุ อมทุ ้งสรุ างความโปรุ งใสและเปุ นธรรมในการุุ 
               บรุ หารงานบุ คคลภายใตุ ระบบคุ ณธรรมุุ 

                      1.1 ให  สถานศุ กษาทุี่มุีพุ นธกุ จดุ านการปุ องกุ นและปราบปรามการทุ จรุ ตุมุีโครงสรุ างของุุ 
                           หนุ วยงานุุอุ ตราก าลุ ง ุ การบรุ หารงานบุ คคลุและงบประมาณทุี่เหมาะสมุสอดคลุ องกุ บ  
                           ภารกุ จและความรุ บผุ ดชอบุุ 

1.2 สนุ บสนุ นใหุ มุีการตรวจสอบและถุ วงดุ ลการใชุ อ านาจระหวุ างหนุ วยงานสถานศุ กษาุุุุุุุุุุ 
ดุ วยกุ นเอง   

 1.3 ให สถานศุ กษาุควบคุ มุก ากุ บุตุ ดตามุประเมุ นผลุการใชุ อ านาจในการปฏุ บุ ตุ งานดุ าน  
                           การปุ องกุ นและปราบปรามการทุ จรุ ต  

   2 . สรุ างกลไกความรุ วมมุ อระหวุ างหนุ วยงานสถานศุ กษากุ บภาคเอกชนใหุ มุ ศุ กยภาพในการปุ องกุ นและุุุุุุุุุุุุุุุุุุ
ปราบปรามการทุ จรุ ต  

    2.1 วางแนวทางและสุ งเสรุ มบทบาทความรุ วมมุ อระหวุ างหนุ วยงานสถานศุ กษากุ บภาคเอกชนุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ

ในการปุ องกุ นและปราบปรามการทุ จรุ ต  



    2.2  ประสานความรุ วมมุ อกุ บองคุ กรภาคเอกชนเกุ ่ยวกุ บการปุ องกุ นและปราบปรามการทุ จรุ ต                             

ในสถานศุ กษาุุ 

           3. พุ ฒนาประสุ ทธุ ภาพการบรุ หารจุ ดการองคุ กร  
                     3.1 พุ ฒนาประสุ ทธุ ภาพการบรุ หารจุ ดการของสถานศุ กษาุุ 
                     3.2 พุ ฒนาปรุ บปรุ งและเผยแพรุ หลุ กเกณฑุ ในการบรุ หารงานทุ ่โปรุ งใสและเปุ นธรรมุุ 

           4. สุ งเสรุ มประสุ ทธุ ภาพการด าเนุ นงานดุ านการจุ ดระบบการควบคุ มภายในและบรุ หารจุ ดการความเสุ ่ยง                       

4.1 สุ งเสรุ มใหุ มุ การจุ ดท ารายงานการควบคุ มภายในของสถานศุ กษาุุ 

                      4.2 สุ งเสรุ มสนุ บสนุ นใหุ ทุ กสถานศุ กษามุ แผนการตรวจสอบภายในทุ ่เปุ นระบบและม   

                           ประสุ ทธุ ภาพุุ 
 

 ยิ ทธศาสตริ์ทิ ิ 4  :  พุ ฒนาศุ กยภาพครุ บุ คลากรทางการศุ กษาุนุ กเรุ ยนุในการปุ องกุ นและปราบปรามการทุ จรุ ต                          
สถานศุ กษาุุุ 

วิ ตถิ ประสงค์  

             มุ  งพุ ฒนาสมรรถนะุุและขุ ดความสามารถใหุ ครุ บุ คลากรทางการศุ กษาุนุ กเรุ ยนุุในการปุ องกุ น 

และปราบปรามการทุ จรุ ตสถานศุ กษาใหุ สุ มฤทธุ ผลไดุ อยุ างมุ ประสุ ทธุ ภาพุเพุ ่อแกุ ไขสภาพปุ ญหาการทุ จรุ ตใหุ เปุ น 

ระบบอยุ างตุ อเนุ ่องุุสรุ างมาตรฐานทางวุ ชาชุ พใหุ สามารถรุ วมมุ อหรุ อประสานการปฏุ บุ ตุ กุ บองคุ กรทุ กภาคสุ วนุ   

มาตรการ/แนวทางด าเนิ นงานิิ 

1.  พุ ฒนาสมรรถนะและขุ ดความสามารถของครุ บุ คลากรทางการศุ กษาุนุ กเรุ ยนุในการปุ องกุ นและุุ 

ปราบปรามการทุ จรุ ต  

1.1 ก าหนดใหุ ครุ บุ คลากรทางการศุ กษาุนุ กเรุ ยนุฝุ กอบรมหลุ กสุ ตรดุ านการปุ องกุ นและุุ 

ปราบปรามการทุ จรุ ตุในสถานศุ กษาุุเพุ ่อใหุ มุ ความเชุ ่ยวชาญุุ 
    1.2  ก าหนดใหุ มุ หลุ กสุ ตรการศุ กษาุและหลุ กสุ ตรการฝุ กอบรมวุ ชาชุ พดุ านการปุ องกุ นและ   
                           ปราบปรามการทุ จรุ ตสถานศุ กษาุุุุ 

   2. สรุ างมาตรฐานทางวุ ชาชุ พดุ านการปุ องกุ นและปราบปรามการทุ จรุ ตสถานศุ กษาุุ 

    2.1  สุ งเสรุ มใหุ สถานศุ กษารุ วมกุ นสรุ างมาตรฐานจรรยาบรรณวุ ชาชุ พ  

                      2.2 ก าหนดใหุ มุ หนุ วยงานหลุ กุเพุ ่อรุ บผุ ดชอบในการตุ ดตามประเมุ นผลุรวมถุ งการลงโทษุุ 

                           ครุ บุ คลากรทางการศุ กษาุนุ กเรุ ยนุุ 

   3. สุ งเสรุ มการปฏุ บุ ตุ งานของบุ คลากรตามหลุ กเกณฑุ และวุ ธุ การบรุ หารกุ จการบุ านเมุ องทุ ่ด   

                     3.1  สุ งเสรุ มและสนุ บสนุ นใหุ มุ การฝุ กอบรมครุ บุ คลากรทางการศุ กษาุนุ กเรุ ยนุหลุ กสุ ตรการุุ 

                           บรุ หารกุ จการบุ านเมุ องทุ ่ด   
       3.2  สุ งเสรุ มและสนุ บสนุ นใหุ มุ การฝุ กอบรมหลุ กสุ ตรคุ ณธรรมและจรุ ยธรรมในการปฏุ บุ ตุ หนุ าทุ ุ                              
และแนวทางปฏุ บุ ตุ ตามุพ.ร.บ. ตุ างุๆุุุ 

    4. สุ งเสรุ มและสนุ บสนุ นใหุ มุ การสรุ างองคุ ความรุ ุ เรุ ่องการปุ องกุ นและปราบปรามการทุ จรุ ตในสถานศุ กษาุุุุ



    4.1  จุ ดใหุ มุ กุ จกรรมการสรุ างองคุ ความรุ  ในเรุ ่องการปุ องกุ นและปราบปรามการทุ จรุ ตสถานศุ กษาุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ

แก ุ ครุ บุ คลากรทางการศุ กษาุนุ กเรุ ยนุุ 
4.2  สุ งเสรุ มใหุ หนุ วยงานภาครุ ฐมุ การแลกเปลุ ่ยนความรุ ุ และขุ อมุ ลขุ าวสารดุ านการปุ องกุ นและุุ 
      ปราบปรามการทุ จรุ ต  

ผลทิ ่คาดวิ าจะไดิ ริ บ  
1.  โรงเรุ ยนเชุ ยงกลางุ“ประชาพุ ฒนา”ปฏุ บุ ตุ หน าทุี่ดุ วยความโปรุ งใสและเปุ นธรรมุุุุ 
2.  คณะครุ บุ คลากรทางการศุ กษาุนุ กเรุียนุมุีจุ ตส านุ กในการเปุ นพลเมุ องดุีปฏุ บุ ตุ งานตามุุ 
     ระเบุียบวุ นุ ยุและมุีความซุ ่อสุ ตยุ สุ จรุ ต ุ     
3.  คณะครุ บุ คลากรทางการศุ กษาุนุ กเรุียนุุมุีความรุ  เรุ ่องการปุ องก นและปราบปราม 

     ทุ จรุ ตในสถานศุ กษามากยุ ่งขุ ้น  
4.  โรงเรุ ยนเชุ ยงกลางุ“ประชาพุ ฒนา”ปฏุ บุ ตุ งานตามหลุ กคุ ณธรรมุจรุ ยธรรมุและยุ ดหลุ กปรุ ชญ  
เศรษฐกุ จพอเพุ ยงุเปุ นแนวทางปฏุ บุ ตุ   
5.  โรงเรุ ยนเชุ ยงกลางุ“ประชาพุ ฒนา” มุ ความเขุ าใจและใหุ ความรุ วมมุ อในกุ จกรรมการปุ องกุ นและ  
ปราบปรามการทุ จรุ ตในสถานศุ กษาุุ 
6.  สุ งผลตุ อการเจรุ ญเตุ บโตทางเศรษฐกุ จและสุ งคมในสถานศุ กษาไดุ อยุ างมุ ่นคงและยุ ่งยุ นตลอดไปุุ 



บทสริ ป  

 แผนปฏุ บุ ตุ การปุ องกุ นและปราบปรามการทุ จรุ ต โรงเรุ ยนเชุ ยงกลางุ“ประชาพุ ฒนา” ประจ าปี งบประมาณุุ
พ.ศ. 2565 จุ ดท าขุ ้นเพุ ่อใชุ เปุ นแนวทางในการด าเนุ นงานในดุ านการปุ องกุ นและปราบปรามการทุ จรุ ต ของสถานศุ กษาุุ
ปฏุ บุ ตุ งานในดุ านการปุ องกุ นและปราบปรามการทุ จรุ ตใหุ บรรลุ ตามวุ ตถุ ประสงคุ เกุ ดผลสุ มฤทธ ์ ตามทุ ่คาดหวุ งไวุ ท าใหุ 
การปฏุ บุ ตุ ราชการตามอ านาจหนุ าทุ ุ ของขุ าราชการเปุ นไปในลุ กษณะทุ ่มุ ความรุ บผุ ดชอบุท า ใหุ ผุ ุ ปกครองุชุ มชนุ
คณะกรรมการสถานศุ กษาุมุ ความเชุ ุ อถุ อในความมุ คุ ณธรรมุความมุ จรุ ยธรรมุการปฏุ บุ ต  หนุ าทุ ุ โดยการค านุ งถุ ง
ประโยชนุ สุ วนรวมมากกวุ าประโยชนุ สุ วนตนุและการยุ ดมุ ุ นในหลุ กธรรมาภุ บาลุสามารถแกุ ไขปุ ญหาการทุ จรุ ตและ
ประพฤตุ มุ ชอบของคณะครุ บุ คลากรทางการศุ กษาุนุ กเรุ ยนุใหุ ลดนุ อยลงไดุ อยุ างม  ประสุ ทธุ ภาพุและบุ งเกุ ดผลอยุ างเปุ น
รุ ปธรรมมากยุ ่งขุ ้น ุ       

 ดุ งน ้นุในการด าเนุ นงานดุ านการปุ องกุ นและปราบปรามการทุ จรุ ตสถานศุ กษาุตุ องบุ รณาการและอาศุ ย ความ
รุ วมมุ อจากทุ กภาคสุ วนุและจะตุ องปฏุ บุ ตุ อยุ างตุ อเนุ ุ องใหุ เปุ นระบบุโดยหากมุ การบุ รณาการความรุ วมมุ อจาก  
ทุ กภาคสุ วนอยุ างจรุ งจุ งและตุ อเนุ ุ องแลุ วุกุ จะสุ งผลตุ อการบรรลุ ตามผลสุ มฤทธุ ุ ทุ ุ คาดหวุ งไวุ สุ วนราชการและ  
สถานศุ กษาุปฏุ บุ ตุ หนุ าทุ ่ดุ วยความโปรุ งใสและเปุ นธรรมุคณะครุ บุ คลากรทางการศุ กษาุนุ กเรุ ยนุมุ ความรุ  เรุ ่องการ  
ปุ องกุ นและปราบปรามการทุ จรุ ตในสถานศุ กษามากยุ ุ งขุ ุ นุุมุ จุ ตส านุ กในการเปุ นพลเมุ องดุ ปฏุ บุ ตุ งานตามระเบุ ยบ  
วุ นุ ยุและมุ ความซุ ุ อสุ ตยุ สุ จรุ ต ุ ทุ กภาคสุ วนมุ ความเขุ าใจและใหุ ความรุ วมมุ อในกุ จกรรมการปุ องกุ นและปราบปราม  
การทุ จรุ ตสถานศุ กษาุปฏุ บุ ตุ งานตามหลุ กคุ ณธรรมุจรุ ยธรรมุและยุ ดหลุ กปรุ ชญาเศรษฐกุ จพอเพุ ยงเปุ นแนวทาง  
ปฏุ บุ ตุ รวมถุ งสุ งผลตุ อการพุ ฒนาเศรษฐกุ จและสุ งคมในระดุ บจุ งหวุ ดและระดุ บประเทศใหุ ยุ ่งยุ นไดุ อุ กดุ วย  

 


