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แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตของสถานศึกษา  
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โรงเรยีนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ร้อยเอ็ด 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 
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แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ โรงเรยีนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 

ส่วนท่ี 1 
บทนํา 

ท่ีมา  
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2565 ด าเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ซึ่ง
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2565-2569) และเป็นไป
ตามแนวทางการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ประเด็นการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ภายใต้แนวทางหลัก 3 แนวทาง ประกอบด้วย 1) สร้างจิตส านึกและ
ปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต 2) สร้างกลไกป้องกันการทุจริต และ 3) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการ
ทุจริต  

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 ประกอบด้วยสาระส าคัญ คือ ส่วนท่ี 1 บทน า น าเสนอความเปน็มาการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต  บทวิเคราะห์สถานการณ์ทุจริต ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษา (ITA) ส่วนที่ 2 บริบทท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย และค าส่ังท่ีเกี่ยวข้อง ส่วนที่ 3 แผน 
ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 แสดงรายละเอียดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว   
  ขอขอบพระคุณหน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องท่ีให้ความร่วมมือในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จนส าเร็จ เพื่อ
เป็นกรอบทิศทางในด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายส าคัญ
อันจะส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการลดน้อยลง  

หลักการและเหตุผล  
  เนื่องจากสภาพสังคมในปัจจุบันนี้มีการเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ท าให้การด าเนินชีวิตของผู้คนในสังคมท่ี
อยู่ร่วมกันเกิดการแข่งขันแก่งแย่งชิงดีกันเพื่อให้ตนเองอยู่รอดและมีความสุขโดยมีการเอารัดเอาเปรียบในสังคมทุก
รูปแบบ คิดวิธีการต่างๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งความต้องการของตนอย่างไม่พอเพียง เป็นสาเหตุท าให้เกิดการทุจริตทุกรูปแบบ 
มีการคอร์รัปช่ัน หรือการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยการใช้อ านาจท่ีได้มาโดยหน้าท่ีในการหาประโยชน์ส่วนตัว เช่น 
การติดสินบน การรีดไถขู่กรรโชก การยักยอก การเล่นพรรคเล่นพวก ผลประโยชน์ทับซ้อน การสนับสนุนพรรค
การเมืองอย่างทุจริต  
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โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ได้จัดท า
แผนนี้ขึ้นเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้โรงเรียนได้ด าเนินงานท่ีเป็นการป้องกันการทุจริตผ่านการปลูกจิตส านึกให้กับ
นักเรียน และเมื่อมีการด าเนินงานแล้วก็จะได้น าผลท่ีได้ไปใช้ปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานของ “โรงเรียนสุจริต” ให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และเพื่อเป็นแกนน าในการขับเคล่ือนในหลักคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
“ป้องกัน การทุจริต”   

วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตส านึกในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม 
จริยธรรมในการด าเนินชีวิตและปฏิบัติงาน 

  2. เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังมิให้เกิดการทุจริต การปฏิบัติและหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบในการ
ปฏิบัติราชการขึ้นภายในหน่วยงานโดยประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเครือข่ายภาคประชาชน ในการ
ติดตามตรวจสอบแจ้งข้อมูลเบาะแสการประพฤติมิชอบ   

  3. เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด มี
ระบบการท างาน และการตรวจสอบท่ีเข้มแข็งในการป้องกันการทุจริต  

  4. เสริมสร้างศักยภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ 
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ส่วนท่ี 2  
บริบทท่ีเกี่ยวข้อง 

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 

  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด ได้น ายุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ  แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ีสิบสอง พ.ศ.2560-2564 
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 นโยบายรัฐบาล นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ.2558-2564 นโยบาย
ของรั ฐมนตรีว่ า การกระทรวง ศึกษาธิก าร แผนปฏิบั ติร าชการประจ า ปีงบประมาณ พ.ศ .2565 ของ
กระทรวงศึกษาธิการ และบริบทต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องมาเช่ือมโยงกับอ านาจหน้าท่ีของส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ และก าหนดเป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของ
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร) ซึ่งโรงเรียนได้น ายุทธศาสตร์ท่ี
เกี่ยวข้องกับมาใช้ในการจัดท าแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ดังนี้   

 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1  

การจัดการศกึษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 

  เป้าหมาย  
     1. คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระ 
มหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
     2. คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นท่ีพิเศษได้รับการศึกษาและ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  

     3. คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 
  แนวทางการพัฒนา  
     1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

     2. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 

     3. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพื้นท่ีพิเศษ (พื้นท่ีสูง พื้นท่ีตามแนวตะเข็บ
ชายแดน และพื้นท่ีเกาะแกง ชายฝ่ังทะเล ท้ังกลุ่มชนต่างเช้ือชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และ
แรงงานต่างด้าว)  
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     4. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อการจัดระบบการดูแลและป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบให ม่ อาทิ 
อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัยจากไซเบอร์ 
เป็นต้น  

 

ยุทธศาสตร์ที ่2  
การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

  เป้าหมาย  
     1. ก าลังคนมีทักษะท่ีส าคัญจ าเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงานและการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  

     2. สถาบนัการศึกษาและหน่วยงานท่ีจัดการศึกษาผลิตบัณฑิตท่ีมีความเช่ียวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน  

     3. การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมท่ีสร้างผลผลิตและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ  

  แนวทางการพัฒนา  
     1. ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาท่ีตรงตามความต้องการของตลาดงานและการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  

     2. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคนท่ีมีความเช่ียวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน  

     3. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมท่ีสร้างผลผลิต และมูลค่าเพิ่มทาง
เศรษฐกิจ  

 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3  

การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

  เป้าหมาย  
     1. ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทยและทักษะและคุณลักษณะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 
21  

     2. คนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ 
และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ  

     3. สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้อย่างมีคุณภาพ
และมาตรฐาน  

     4. แหล่งเรียนรู้ ส่ือต าราเรียน นวัตกรรมและส่ือการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน และประชาชนสามารถ   
เข้าถึงได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานท่ี  

     5. ระบบและกลไกการวัดการติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ 
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     6. ระบบการผลิตครู อาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษาได้มาตรฐานระดับสากล  
     7. ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน  
  แนวทางการพัฒนา  
     1. ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่าง
เหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย  

     2. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ส่ือต าราเรียน และส่ือการเรียนรู้ต่างๆ ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน และ
ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานท่ี  

     3. สร้างเสริมและปรับเปล่ียนค่านิยมของคนไทยให้มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ 

     4. พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัดและประเมินผลผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ  
     5. พัฒนาคลังข้อมูล ส่ือ และนวัตกรรมการเรียนรู้ ท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน  
     6. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา  
     7. พัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา  
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4  
การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 

  เป้าหมาย  
     1. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  

     2. การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย  
     3. ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาท่ีครอบคลุม ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน เพื่อการวาง
แผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมินและรายงานผล  

  แนวทางการพัฒนา  
     1. เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  

     2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย  
     3. พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาท่ีมีมาตรฐาน เช่ือมโยงและเข้าถึงได้ 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5  
การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

  เป้าหมาย  
     1. คนทุกช่วงวัย มีจิตส านึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ  
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     2. หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และส่ือการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม คุณธรรม 
จริยธรรม และการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ  

     3. การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
  แนวทางการพัฒนา  
     1. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตส านึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน าแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต  

     2. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และส่ือการเรียนรู้ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ
การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  

     3. พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปน็มิตรกับส่ิงแวดล้อม  
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6  
การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา  

  เป้าหมาย  
     1. โครงสร้างบทบาทและระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว ชัดเจนและสามารถตรวจสอบ
ได้  

     2. ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลต่อคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  

     3. ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาท่ีตอบสนองความต้องการของประชาชนและพื้นท่ี  
     4. กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะท่ีแตกต่างกันของผู้เรียน 
สถานศึกษา และความต้องการก าลังแรงงานของประเทศ  

     5. ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม สร้างขวัญก าลังใจ 
และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ  

  แนวทางการพัฒนา  
     1. ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา  
     2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา  
     3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา  
     4. ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับระบบการเงินเพื่อการศึกษาท่ีส่งผลต่อคุณภาพและประสิทธิภาพการจัด
การศึกษา  

     5. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
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แผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปีงบประมาณ 2565  
โรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 

 
 แนวทางการตรวจติดตามผลความก้าวหน้าการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจ าปีงบประมาณ 2565 โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด ด าเนินการดังนี้ 
  ติดตามผลความก้าวหน้างาน/โครงการ และงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2565 โดยก าหนดกิจกรรมและแผนผัง (Gantt Chart) การติดตามผล
ความก้าวหน้าในห้วงระยะเวลาการในการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการฯ ดังนี้ 

 

ท่ี กิจกรรม  งบประมาณ  ระยะเวลา (เดือน)  ผูดํ้าเนินการ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

1 จัดประชุมเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ และการ
จัดท า แผนปฏิบัติการฯ ประจ าปี 2565 
ทบทวน/วิเคราะหค์วามเส่ียงต่างๆ  

1,000  
 

           นายจ ารูญ ศีรษะภูมิ 
นายชูชาติ บุญบรรลุ 

2 จัดท าแผนปฏิบัติการฯ ประจ าปี 2565 เสนอ 
คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้อ านวยการ
โรงเรียน ใหค้วามเห็นชอบ และจัด 
ส่งแผนปฏิบัติการฯ  ใหผู้้อ านวยการ
ส านักงานเขตพื้นท่ีมัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

1,000   
 

          นายจ ารูญ ศีรษะภูมิ 
นายชูชาติ บุญบรรลุ 
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ท่ี กิจกรรม  งบประมาณ  ระยะเวลา (เดือน)  ผูดํ้าเนินการ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

3 ส ารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  -    
 

        นายจ ารูญ ศีรษะภูมิ 
 

4 ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ  -    
 

        นายจ ารูญ ศีรษะภูมิ 
 

5 เสนอสรุปผลการด าเนินงานต่อผู้อ านวยการ 
โรงเรียน เพื่อขอความเห็นชอบ 

-         
 

   นายจ ารูญ ศีรษะภูมิ 
 

6 จัดท าเอกสารรายงานสรุปผลการด าเนินการ 
รายงานส านักงานเขตพื้นท่ีมัธยมศึกษา
ร้อยเอ็ด รับทราบต่อไป 

1,000            
 

 นายจ ารูญ ศีรษะภูมิ 
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ความนํา 

หลักการและเหตุผล  
  ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ก าหนดประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรอง
การปฏิบัติราชการของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตัวช้ีวัดท่ี 
7 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยพิจารณาจากผลส าเร็จของ
การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา เพื่อขับเคล่ือนยุทธศาสตรช์าติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา และการจัดการข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริตการปฏิบัติหรือละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบของครู บุคลากรทางการศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และข้อกล่าวหาครู บุคลากร
ทางการศึกษาท่ีไม่ได้ปฏิบัติหน้าท่ีราชการด้วยความรับผิดชอบต่อประชาชน ไม่มีคุณธรรม ไม่มีจริยธรรม ไม่ค านึงถึง
ประโยชน์ส่วนรวมเป็นท่ีต้ัง และไม่มีธรรมาภิบาล ตามท่ีมีกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการท่ีเกี่ยวข้องได้
ก าหนดไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 การตรวจสอบและน าเรื่องรอ้งเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบสวน ข้อเท็จจริง การ
ช้ีแจงตักเตือน ด าเนินคดี หรืออื่นๆ ตามระเบียบข้อกฎหมายท่ีก าหนดไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565   

ในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 นั้น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด ได้ท าการศึกษาและวิเคราะห์      
ข้อมูลจากแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา และผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยก าหนดให้สถานศึกษาต้องจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานของตน เพื่อสนับสนุนและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่า
ด้วยการปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 4 ยุทธศาสตร ์ดังนี้   

ยุทธศาสตร์ท่ี  1   เสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยม ให้สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  
ยุทธศาสตร์ท่ี  2   บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
ยุทธศาสตร์ท่ี  3   เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  
ยุทธศาสตร์ท่ี  4   พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและปราบปรามการ  

     ทุจริตสถานศึกษา   

 
วิสัยทัศน์ (Vision) 
  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด เป็นโรงเรียนท่ีจัดการศึกษาได้มาตรฐาน  พัฒนาการสู่สากล 
นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
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พันธกิจ (Mission)  
1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ  
2. พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  
3. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

วัตถุประสงค์ 
มีการบริหารการจัดการอย่างเป็นระบบ ครูมีจรรยาบรรณ และมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู 

ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับ
ดี สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยและอนุรักษ์ทรัพยากรส่ิงแวดล้อม สามารถด ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  

ยุทธศาสตร์และมาตรการ/แนวทางดําเนินงาน   

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : เสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยม ให้สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล   

วัตถุประสงค์  
มุ่งส่งเสริม เสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยมให้แก่สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมี

ทัศนคติ วิสัยทัศน์ ในการร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบสถานศึกษา รวมท้ังการ
รณรงค์  เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ทุกภาคส่วนมีวินัย เคารพกฎหมายกฎและระเบียบท่ีจะเป็นกลไกในการแก้ไข      
ปัญหา  การพัฒนา ตลอดจนเป็นการวางรากฐานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ   

มาตรการ/แนวทางดําเนินงาน  
1. ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
   1.1 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ให้ปฏิบัติงานและด าเนินชีวิตตาม 

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
   1.2 ประยุกต์การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดมรรคผลในทางปฏิบัติ  

   1.3 จัดใหม้ีหลักสูตรการเรียนรู้หรือการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แก่ครู  
        บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน  
2. ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ไดเรียนรูและปฏิบัติงานตามหน้าท่ีด้วยหลักธรรมาภิบาล  
   2.1 ส่งเสริมใหค้รู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งมีการฝึกอบรม เพื่อให ้
        ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล  
   2.2 ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ได้ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางคุณธรรมและ 
        จริยธรรม   
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   2.3 ควบคุม ก ากับ ดูแลการปฏิบัติงาน การประพฤติปฏิบัติตนของครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนให้ 
        เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม  
3. ก าหนดให้มีหลักสูตรทางการศึกษาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
   สถานศึกษา  
   3.1 จัดใหม้ีหลักสูตรทางการศึกษา/หลักสูตรการฝึกอบรม ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
        สถานศึกษา  
   3.2 ก าหนดใหห้ลักสูตรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา เป็นหลักสูตรบังคับท่ีใช้ฝึก 
        อบรมครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ทุกระดับ  
   3.3 ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการ ตลอดจนข้อมูลข่าวสารการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
        สถานศึกษา   
4. ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต  
   4.1 ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจใหค้รู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ปฏิบัติหน้าท่ีราชการด้วยความ 
        ซื่อสัตย ์สุจริต เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 

   4.2 รณรงค์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สังคมมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติ 
        ตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม  
   4.3 ส่งเสริม เชิดชู หน่วยงานหรือบุคคลท่ีมีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
        สถานศึกษา  
   4.4 ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างค่านิยมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
        สถานศึกษา  

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  

วัตถุประสงค ์

มุ่งประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สถานศึกษา ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาในการติดตาม 
ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในสถานศึกษา เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน  คณะกรรมการ
สถานศึกษาให้เป็นกลไกในการตรวจสอบ ถ่วงดุล รวมถึงการสร้างหลักประกันความปลอดภัยในการแจ้งข้อมูลหรือ
เบาะแสในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

มาตรการ/แนวทางดําเนินงาน  

1. บูรณาการหน่วยงานสถานศึกษากับองค์กรทุกภาคส่วนเพื่อสรา้งความตระหนักและปลูกจิตส านึกการ       

             เป็นพลเมืองดี  
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   1.1 ประสานความร่วมมือทางด้านข้อมูลและการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับองค์กรทุก 
        ภาคส่วน  
   1.2 ส่งเสริม สนับสนุน องค์กรและบุคลากรทางด้านส่ือสารมวลชนให้มีความเข้มแข็งและเปน็อิสระในการ 
        ท าหน้าท่ีตรวจสอบและเผยแพรข้่อมูลขา่วสารให้สาธารณชนรับทราบ  
   1.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อท าการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในการป้องกัน 
        และปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา โดยมีเว็บบอร์ดเพื่อตดิต่อส่ือสารระหว่างกัน  
   1.4 เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา  
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ  
   2.1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษามีความต่ืนตัว 
        ต่อสภาพปญัหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในสถานศึกษา   
   2.2 สร้างและพัฒนาช่องทางในการรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสให้มคีวามสะดวกหลากหลาย รวมทั้งสร้าง 
        หลักประกันความปลอดภัยให้แก่บุคคล หน่วยงานหรือข้อมูลนั้น  
   2.3 ส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 

   2.4 ก าหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้แจ้งข้อมลูหรือเบาะแส ใหไ้ด้รับรางวัลตอบแทน  
   2.5 ให้องค์กรหรือบุคลากรด้านส่ือสารมวลชนเป็นส่ือกลางในการแสวงหาความร่วมมือเพื่อป้องกันและ 
        ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอ านาจทางการศึกษา  
    3.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา โดยเน้น 
         การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  
    3.2 พัฒนาประสิทธิภาพการติดตามประเมินผลการด าเนินการตามกลยุทธ์จุดเน้น เพื่อพัฒนาคุณภาพ 
         ทางการศึกษา   
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา   

วัตถุประสงค์ 

มุ่งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อ านาจให้เหมาะสมชัดเจน และมี
ประสิทธิภาพ สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ส่งเสริมความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับหน่วยงานทุกภาคส่วน   

มาตรการ/แนวทางดําเนินงาน  
1. พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม พร้อมท้ังสร้างความโปร่งใสและเป็นธรรมในการ 
   บริหารงานบุคคลภายใต้ระบบคุณธรรม  
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   1.1 ใหส้ถานศึกษาท่ีมีพันธกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมีโครงสร้างของหน่วยงาน  
        อัตราก าลัง การบริหารงานบุคคล และงบประมาณท่ีเหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจและความ 
        รับผิดชอบ  
   1.2 สนับสนุนให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อ านาจระหว่างหน่วยงานสถานศึกษาด้วยกันเอง  
   1.3 ให้สถานศึกษา ควบคุม ก ากับ ติดตาม ประเมินผล การใช้อ านาจในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและ 
        ปราบปรามการทุจริต   
2. สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกันและ  
   ปราบปรามการทุจริต  
   2.1 วางแนวทางและส่งเสริมบทบาทความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนในการป้อง 
        กันและปราบปรามการทุจริต  
   2.2 ประสานความร่วมมือกับองค์กรภาคเอกชนเกี่ยวกับการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริตใน 
        สถานศึกษา  
3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร  
   3.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา  
   3.2 พัฒนาปรับปรุงและเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการบริหารงานท่ีโปร่งใสและเป็นธรรม  
4. ส่งเสริมประสิทธิภาพการด าเนินงานด้านการจัดระบบการควบคุมภายในและบริหารจัดการความเส่ียง  
   4.1 ส่งเสริมใหม้ีการจัดท ารายงานการควบคุมภายในของสถานศึกษา  

   4.2 ส่งเสริมสนับสนุนใหทุ้กสถานศึกษามีแผนการตรวจสอบภายในท่ีเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต    
                      สถานศึกษา   
 

วัตถุประสงค์ 
มุ่งพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาให้สัมฤทธิผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ไขสภาพปัญหาการทุจริตให้เป็นระบบ
อย่างต่อเนื่อง สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพให้สามารถร่วมมือหรือประสานการปฏิบัติกับองค์กรทุกภาคส่วน   
 
มาตรการ/แนวทางดําเนินงาน  

1. พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถของครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและ  
   ปราบปรามการทุจริต  
   1.1 ก าหนดให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ฝึกอบรมหลักสูตรด้านการป้องกันและปราบปรามการ 
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        ทุจริตในสถานศึกษาเพื่อให้มีความเช่ียวชาญ  

   1.2 ก าหนดใหม้ีหลักสูตรการศึกษา และหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพด้านการป้องกันและปราบปรามการ 
        ทุจริตสถานศึกษา  
2. สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  

   2.1 ส่งเสริมใหส้ถานศึกษาร่วมกันสร้างมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ  
   2.2 ก าหนดให้มีหน่วยงานหลัก เพื่อรับผิดชอบในการติดตามประเมินผล รวมถึงการลงโทษ ครู บุคลากร 
        ทางการศึกษา นักเรียน  
3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  
   3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน หลักสูตรการบริหาร 
        กิจการบ้านเมืองท่ีดี   
   3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าท่ีและ 
        แนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ต่าง ๆ   
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสร้างองค์ความรู้เรื่องการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา          
   4.1 จัดใหม้ีกิจกรรมการสร้างองค์ความรู้ในเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาแก่ครู  
        บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน  
   4.2 ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีการแลกเปล่ียนความรู้และข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันและ  
        ปราบปรามการทุจริต  
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
1. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม  
2. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีจิตส านึกในการเป็นพลเมืองดี ปฏิบัติงานตามระเบียบวินัย  
   และมีความซื่อสัตย์สุจริต  
3. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน 
   สถานศึกษามากยิ่งขึ้น 

4. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด ปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลักปรัชญา 
    เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางปฏิบัติ  
5. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด มีความเข้าใจและให้ความร่วมมือในกิจกรรมการป้องกัน 
    และปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา  
6. ส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมในสถานศึกษาได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป  
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บทสรุป  

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 จัดท าขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ของสถานศึกษา ปฏิบัติงานในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เกิดผลสัมฤทธิ์ 
ตามท่ีคาดหวังไว้ ท าให้การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าท่ีของขา้ราชการเป็นไปในลักษณะท่ีมีความรับผิดชอบ ท าให้
ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา มีความเช่ือถือในความมีคุณธรรม ความมีจริยธรรม การปฏิบัติหน้าท่ี 
โดยการค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล สามารถแก้ไขปัญหา
การทุจริตและประพฤติมิชอบของคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ให้ลดน้อยลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น   

ดังนั้น ในการด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ต้องบูรณาการและอาศัย 
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และจะต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องให้เป็นระบบ โดยหากมีการบูรณาการความร่วมมือจาก
ทุกภาคส่วนอย่างจริงจังและต่อเนื่องแล้ว ก็จะส่งผลต่อการบรรลุตามผลสัมฤทธิ์ ท่ีคาดหวังไว้ ส่วนราชการและ 
สถานศึกษา ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีความรู้เรื่องการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษามากยิ่งขึ้น มีจิตส านึกในการเป็นพลเมืองดี ปฏิบัติงานตาม ระเบียบ
วินัย และมีความซื่อสัตย์สุจริต ทุกภาคส่วนมีความเข้าใจและให้ความร่วมมือในกิจกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตสถานศึกษา ปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทาง
ปฏิบัติ รวมถึงส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับจังหวัดและระดับประเทศใหย้ั่งยืนได้อีกด้วย 
 


