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แผนปอ้งกันและปราบปรามการทุจริตของโรงเรียนพระครูพิทยาคม 
(ปีงบประมาณ2563-2565) 

ที่มา หลักการและเหตุผล  
 การทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นปัญหาท่ีมีมานานและยิ่งมีกระบวนการท่ีมีความซับซ้อนมาก ขึ้นถือเป็น
ปัญหาที ่เกิดขึ ้นทั ้งในองค์การภาครัฐและเอกชนซึ ่งนับวันจะทวีความรุนแรงขึ้นส่งผลให้เกิดวิกฤตศรัทธา  
ต่อสังคมไทย ปัจจุบันมีการตรวจสอบและเผยแพร่ให้สาธารณชนได้รับทราบให้ประชาชนให้ความสนใจการทำ  
งานของภาครัฐมากยิ่งขึ้น  
 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเป็นวาระแห่งชาติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 
ธันวาคม 2549 โดยใช้ชื่อว่า“วาระแห่งชาติด้านจริยธรรมาภิบาลรรมการป้องกันการทุจริตประพฤติ มิชอบใน
ภาครัฐ” ต่อมาคณะรัฐมนตรีมีมติเมื ่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2551 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐนแนวทางและ
มาตรการตามยุทธศาสตร์ ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ.2551-2555 ไปใช้เป็นกรอบทิศ
ทางการประสานความร่วมมือใน การดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การ
ปฏิบัติโดยกำหนดเพิ่มเติมไว้ในแผนปฏิบัติ ราชการและแผนปฏิบัติราชการประจำปีของส่วนราชการซึ ่งจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติและการบูรณาการ ป้องกันและปราบปรามแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ัน
ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล  
 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2563-2565 นโยบายการ บริหารจัดการ
ท่ีดีมุ่งเน้นเสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐ พัฒนาความโปร่งใสใน
การปฏิบัติงานพร้อมท้ังป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการ และเจ้าหน้าท่ีของรัฐ
ไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรมและเป็นเครื่องมือชี้นการพัฒนาหน่วยงานจาก ทุกภาคส่วนให้เกิดการบูร
ณาการความร่วมมือกันอย่างจริงจังในการป้องกันและปราบปรามโดยการทุจริต วัตถุประสงค์หลัก 4 ประการ คือ  
 1) สังคมไทยมีวินัยคุณธรรมและจริยธรรม  
 2) เครือข่ายจากทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
 3) ระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุมกระจาย และถ่วงดุลอานาจอย่างมีประสิทธิภาพ  
 4) สังคมรู้เท่าทันร่วมคิดป้องกันการทุจริต โดยจะมีการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ 4 ประการ  
  ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : ปลูกจิตสำนึกค่านิยมคุณธรรมและจริยธรรมและสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน  
  ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : รวมพลังแผ่นดินป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
  ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : เสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่หน่วยงานต่อต้านการทุจริต  
  ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : สร้างบุคลากรมืออาชีพป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 



 การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตในส่วนราชการ 

สำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สานักงาน ป.ป.ช.) และสำนักงาน 

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำ 

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565 โดยมีแนวทางใน

การดำเนินงาน คือ หากส่วนราชการได้จัดทาแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และมีการกำหนดแผนงาน /โครงการ/

กิจกรรม/ตัวชี้วัด ไว้แล้ว และเห็นว่าสามารถตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติฯ ได้ก็ให้นำแผนงาน/โครงการ /กิจกรรม/

ตัวชี้วัด ดังกล่าว มาบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563–2565 หากไม่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติฯ ก็กำหนดขึ้นมาใหม่และนำไปบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติ ราชการ 3 

ปี ด้วย โดยกำหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ตัวชี้วัด ให้เป็นไปตามพันธกิจ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ

โรงเรียน ดังนัน้ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี โรงเรียนพระครูพิทยาคม จึงได้จัดทำแผน

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 3 ปี (พ.ศ. 2563–2565) ขึ้น เพื่อเป็นกรอบในการดำเนินการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตของสถานศึกษา และให้ส่วนราชการ/หน่วยงาน ใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการ

การป้องกันและปราบปราม การทุจริตประจำปีต่อไป  

 

วัตถุประสงค์  

 1. เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตสำนึกในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต มี

คุณธรรม จริยธรรมในการดาเนินชีวิต และปฏิบัติงาน  

 2. เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังมิให้เกิดการทุจริต การปฏิบัติและ/หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบใน

การ ปฏิบัติราชการขึ้นภายในหน่วยงานโดยประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเครือข่ายภาคประชาชนใน

การ ติดตามตรวจสอบแจ้งข้อมูลเบาะแสการประพฤติมิชอบ  

 3. เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนพระครูพิทยาคม มีระบบการทำงาน

และ การตรวจสอบท่ีเข้มแข็งในการป้องกันการทุจริต  

 4. เสริมสร้างศักยภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี  

ประสิทธิภาพตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ  

 

ข้อมูลประกอบการจัดทาแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

 โรงเรียนพระครูพิทยาคม ได้จัดทาแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  

ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท่ีสำนักงาน ป.ป.ช. กาหนดเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแผน 



การติดตามผลความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

ประจาปีงบประมาณ 2564 โรงเรียนพระครูพิทยาคม 

 แนวทางการตรวจติดตามผลความก้าวหน้าการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ ปราบปรามการ

ทุจริตภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ 2564 ดำเนินการดังนี ้

 ติดตามผลความก้าวหน้างาน/โครงการ และงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564 โดยกำหนดกิจกรรม

และแผนผัง (Gantt Chart) การติดตามผลความก้าวหน้าในห้วงระยะเวลาการในการดำเนินโครงการตาม

แผนปฏิบัติการฯ ดังนี้ 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา(เดือน) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 จัดประชุมเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบและการ
จัดทำแผนปฏิบัติการฯ ประจำปี 2564
ทบทวน/วิเคราะห์ความเส่ียงต่าง ๆ 

            

2 จัดทำแผนปฏิบัติการฯ ประจำปี 2564 
เสนอคณะกรรมการสถานศึกษา 
ผู้อำนวยการโรงเรียนให้ความเห็นชอบ 
และจัดส่งแผนปฏิบัติการฯให้
ผู้อำนวยการสานักงานเขตพื้นท่ี
มัธยมศึกษาบุรีรัมย์ 

            

3 สำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 

            

4 ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ              
5 เสนอสรุปผลการดำเนินงานต่อ

ผู้อำนวยการสานักงานเขตพื้นท่ี
มัธยมศึกษาบุรีรัมย์เพื่อขอความเห็นชอบ 

            

6 จัดทำเอกสารรายงานสรุปผลการ
ดำเนินการรายงานสานักงานเขต 
พื้นท่ีมัธยมศึกษาบุรีรัมย์รับทราบต่อไป 

            

 

 



ความนำ 

หลักการและเหตุผล 

 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กำหนดประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำ

รับรองการปฏิบัติราชการของโรงเรียนพระครูพิทยาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตัวชี ้วัดท่ี 7 ระดับ

ความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยพิจารณาจากผลสำเร็จของการ

ดำเนินการตามแผนปฏิบัติ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา เพื่อขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา และการจัดการข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริตการปฏิบัติหรือละเว้น

การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของครู บุคลากรทางการศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และข้อกล่าวหาครู 

บุคลากรทางการศึกษาที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าท่ีราชการ ด้วยความรับผิดชอบต่อประชาชนไม่มีคุณธรรมไม่มีจรยิธรรม 

ไม่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นท่ีต้ัง และไม่มีธรรมาภิบาล ตามท่ีมีกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของ ทางราชการ

ที่เกี ่ยวข้องได้กำหนดไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การตรวจสอบ และนำเรื ่องร้องเรียนเข้าสู ่กระบวนการ

สอบสวนข้อเท็จจริง การแจ้งตักเตือน ดาเนินคดี หรืออื่น ๆ ตามระเบียบ ข้อกฎหมายท่ีกาหนดไว้ในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 

 ในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนพระครูพิทยาคม ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 นั้น โรงเรียนพระครูพิทยาคม ได้ทำการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากแผนปฏิบัติการ

ป้องกันและปราบปราม การทุจริตสถานศึกษา และผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตสถานศึกษาประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยกำหนดให้สถานศึกษาต้องจัดทำแผนปฏิบัติการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานของตน เพื่อสนับสนุนและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการ

ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยม ให้สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  

 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  

 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและปราบปรามการ 

ทุจริตสถานศึกษา 

 

 



วิสัยทัศน์  

 “โรงเรียนพระครูพิทยาคม ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดี มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มุ่งพัฒนาสู่

คุณภาพระดับสากลบนพื้นฐานของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

พันธกิจ 

 1. จัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  

 2. พัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ  

 3. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยเน้นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

 4. จัดสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น นวัตกรรมและเทคโนโลยี ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  

 5. บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ตามหลักธรรมาภิบาล  

 6. พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะตามสายงาน  

 7. ประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนอย่างมี

ประสิทธิภาพ  

 8. ส่งเสริม สนับสนุน การอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น 

วัตถุประสงค ์ 

 มีการบริหารการจัดการอย่างเป็นระบบ ครูมีจรรยาบรรณ และมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู 

ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ใน 

ระดับดี สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยและอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมี

ความสุข 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

 1. โรงเรียนพระครูพิทยาคม ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม  

 2. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีจิตสำนึกในการเป็นพลเมืองดี ปฏิบัติงานตาม ระเบียบวินัย 

และมีความซื่อสัตย์สุจริต  

 3. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีความรู้เรื ่องการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตใน

สถานศึกษามากยิ่งขึ้น  

 4. โรงเรียนพระครูพิทยาคม ปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง เป็นแนวทางปฏิบัติ  



 5. โรงเรียนพระครูพิทยาคม มีความเข้าใจและให้ความร่วมมือในกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการ 

ทุจริตในสถานศึกษา  

 6. ส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมในสถานศึกษาได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป 

บทสรุป  

 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนพระครูพิทยาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

2564 จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสถานศึกษา 

ปฏิบัติงานในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เกิดผลสัมฤทธิ์ตามท่ีคาดหวังไว้ 

ทำให้การปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะท่ีมีความรับผิดชอบ ทำให้ผู้ปกครอง  

ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา มีความเชื่อถือในความมีคุณธรรม ความมีจริยธรรม การปฏิบัติหน้าที่โดยการ 

คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล สามารถแก้ไขปัญหาการ 

ทุจริตและประพฤติมิชอบของคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ให้ลดน้อยลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ 

บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 

 ดังนั้น การได้ดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ต้องบูรณาการและอาศัย

ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และจะต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องให้เป็นระบบ โดยหากมีการบูรณาการความร่วมมือ

จากทุกภาคส่วนอย่างจริงจังและต่อเนื่องแล้ว ก็จะส่งผลต่อการบรรลุตามผลสัมฤทธิ์ท่ีคาดหวังไว้ ส่วนราชการและ

สถานศึกษา ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม คณะคร ูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีความรู้เรื่อง

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษามากยิ่งขึ้น มีจิตสร้างจิตในการเป็นพลเมืองดี ปฏิบัติงานตาม

ระเบียบวินัย และมีความซื่อสัตย์สุจริต ทุกภาคส่วนมีความเข้าใจและให้ความร่วมมือในกิจกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เป็นแนวทางปฏิบัติ รวมถึงส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับจังหวัดและระดับประเทศให้ยั่งยืนได้ 

อีกด้วย 


