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คำนำ 
 

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนพระครูพิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดำเนินการภายใต้โครงการ 
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) เป็นไปตามแนวทางการจัดทำงบประมาณในลักษณะ 
บูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ประเด็นการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ภายใต้แนวทางหลัก 3 แนวทางประกอบด้วย 1) สร้างจิตสำนึกและปลูกฝังความ ซ ื่อสัตย ์2) สร้างกลไกป้องกันกาจรทิุต 
และ 3) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริตประกอบด้วยสาระสำคัญคือส่วนท่ี 1 บทนำเสนอความ 
เป็นมาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบทวิเคราะห์สถานการณ์ทุจริตผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา (ITA) ส่วนท่ี 2 บริบทท่ีเกี่ยวได้แก่ องค์ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายและ
คำส่ังท่ีเกี่ยวข้อง ส่วนท่ี 3 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
บุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แสดงรายละเอียดวิสัยทัศน์พันธกิจและยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติการ 
ดังกล่าวการติดตามประเมินผลความเช่ือมโยงของการจัดทำแผนและข้อมูลช่ือโครงการตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
และงบประมาณ 

ขอขอบพระคุณหน่วยงานและผู้มีส่วนท่ีเกี่ยวข้องท่ีให้ความร่วมมือในการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน 
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จนสำเร็จเพื่อเป็นกรอบแนวทาง 
ในการดำเนินการปกป้องและปราบปรามการทุจริตท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญอันจะส่งผลให้ 
การทุจริตในการปฏิบัติราชการลดน้อยลง 
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ส่วนที่ 1  
บทนำ 

 

ความเป็นมา 
 

การทุจริตในสังคมไทยระหว่างช่วงเวลากว่าทศวรรษส่งผลเสียต่อประเทศชาติอย่างมหาศาลและ  
เป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมการเมืองในทุกมิติรูปแบบการทุจริตจากเดิมท่ีเป็นการ 
ทุจริตทางกลุ่มไม่ซับซ้อนการรับสินบนการจัดซื้อจัดจ้างในปัจจุบันได้ปรับเปล่ียนเป็นการทุจริตท่ีซับซ้อน 
มากขึ้นเช่นการทุจริตเชิงนโยบายการทุจริตข้ามแดนข้ามชาติซึ่งเช่ือมโยงไปสู่อาชญากรรมอื่นๆมากมาย 
และส่งผลกระทบทางลบในวงกว้าง  

รัฐบาลได้ตระหนักในสถานการณ์การทุจริตท้ังในภาครัฐและในระดับชาติ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา  
นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศนโยบายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปรากฏในด้านการส่งเสริมการบริหาร 
ราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ข้อ 10.5 
ใช้มาตรการทางกฎหมายการปลูกฝังค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมและจิตสกานึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็น 
ข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด ยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ  
ข้อบังคับต่างๆ ท่ีไม่จำเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง 
การอนุญาตอนุมัติและการขอรับบริการจากรัฐซึ่งมีข้ันตอนยืดยาวใช้เวลานาน ซ้ำซ้อนและเสียค่าใช้จ่าย 
ท้ังของภาครัฐและประชาชน ประกอบกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3  
(ปี2560 – 2564) ซึ่งเป็นกรอบทิศทางการดำเนินงานของทุกภาคส่วน  ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
และนโยบายปราบปรามการทุจริตของรัฐบาลท่ีมุ่งส่งเสริมปลูกจิตสำนึกให้สังคมไทยมีวินัยและยึดมั่นในคุณธรรม 
จริยธรรม ควบคู่กับการพัฒนาเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างบูรณาการ  โดยให้ประชาชนมีบทบาท 
สำคัญในกระบวนการดำเนินงานอย่างมีส่วนร่วม โปร่งใส เสมอภาค และเป็นธรรม สร้างระบบและกลไกท่ีมีอิสระ 
อย่างแท้จริงในการตรวจสอบ ควบคุมกระจายถ่วงดุลอำนาจควบคู่กับการพัฒนากฎหมายกฎระเบียบ ตลอดจนพัฒนา 
ทรัพยากรมนุษย์ ระบบข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้งพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการปอ้งกันและปราบปราม 
การทุจริตอย่างมีจรรยาบรรณและต่อเนื่อง โดยยุทธศาสตร์ดังกล่าว เป็นผลจากสถานการณ์ทุจริตท่ีมีการ 
เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ต่อเนื่อง และบทเรียนท่ีได้รับจากการแปลงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตท้ัง 2 ฉบับ ท่ีผานมาสู่การปฏิบัติ จึงได้มีการริเริ่มแนวคิดใน การปรับปรุงยุทธศาสตร์ชาติ 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท่ีเปล่ียนแปลงไปในปัจจุบัน โดยจะต้องสามารถตอบโจทย์ต่อปัญหา 
หรือสถานการณ์ทุจริตท่ีประชาชนและหน่วยต้องเผชิญอยู่จริงานต่างๆ ต้องมีการคำนึงถึงบทบาทของทุกภาคส่วน 
ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ องค์กร สาธารณะ ส่ือมวลชนและภาคประชาสังคม 
เพื่อให้เข้ามามีส่วนรวมในทุกกระบวนกาต่กระบวนการตั้งแต่ยุทธศาสตร์ชาติ การแปลงยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ 
การติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติให้รัฐสภาและสาธารณชนได้รับทราบ 
ในทุกปีงบประมาณท้ังนี้เพื่อให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 
อย่างเข้มแข็งเพื่อให้ประเทศ ไทยเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากล  

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันท่ี 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ซึ่งกำหนดวิสัยทัศน์ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติ 



 
ต้านทุจริต กำหนดพันธกิจหลักเพื่อสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจ ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหาร  
จัดการทุกภาคส่วน และปฏิรูปกระบวนการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตท้ังระบบให้มีมาตรฐานเทียบเท่า  
สากล ผ่านยุทธศาสตร์ 6 ด้าน ได้แก่ สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริตยกระดับเจตจำนงทางการเมืองใน  
การต่อต้านการทุจริต สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก ปฏิรูปกลไกและ 
กระบวนการปราบปรามการทุจริต และยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดยเป้าประสงค์ 
ของยุทธศาสตร์ชาติระยะท่ี 3 คือประเทศไทยมีค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) สูงกว่าร้อยละ 50 เพื่อให้เป็น 
มาตรฐานเป็นท่ียอมรับท้ังภายในและต่างประเทศ  
 สำนักงาน  ป.ป.ช. ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ท. ได้กำหนดแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและ 
มาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ โดยกาหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปีและแผนปฏิบัติราชการ  
ประจำปี โดยให้ยึดกรอบยุทธศาสตร์หลักท่ีใช้ในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ ให้คำนึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ยุทธศาสตร์ 
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560 - 2564) และแผนแม่บทบูรณาการ 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) โรงเรียนพระครู  
พิทยาคมจึงได้จัดทำรายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปี  
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นกรอบทิศทางในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สอดคล้อง 
กับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบาย อันจะส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัด 
กระทรวงศึกษาธิการน้อยลง 
 
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
(Integrity and Transparency Assessment- ITA) ของโรงเรียนพระครูพิทยาคม 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์  
 สำนักงาน ป.ป.ช. ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวก เพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและ 
เป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปรง่ใสและมีคุณธรรม โดยใช้ 
 ช่ือว่า “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and  
Transparency Assessment)” โดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาได้พัฒนานวัตกรรมเครื่องมือการ 
ประเมินมาใช้ประเมินโรงเรียน  

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนพระครูพิทยาคม สำนักงาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์  ได้เริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เป็นต้นมา และมี 
การขยายขอบเขตและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตามลำดับ  

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนพระครูพิทยาคม 
เป็นการประเมินเชิงบวกท่ีครอบคลุมการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐในทุกมิติ ต้ังแต่การบริหารงาน 
ของผู้บริหารและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีภายในหน่วยงาน มีการประเมินระบบงานและวฒันธรรมใน 
หน่วยงานตลอดจนการประเมินผลการปฏิบัติงานในภาพรวมที่สะท้อนได้จากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสีย
ภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  

กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐมีกรอบการ 
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสแบ่งออกเป็น 5 ดัชนี ดังนี้ 



1. ดัชนีความโปร่งใส (Transparency Index) 
2. ดัชนีความพร้อมรับผิด (Accountability Index)  
3. ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption - Free Index) 
4. ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index)  
5. ดัชนีคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน (Work Integrity Index) 
เครื่องมือในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐมี 3 เครื่องมือ ได้แก่  
1. แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (แบบส ารวจEvidence base)  
2. แบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (แบบสInternal)  
3. แบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (แบบสExtrnal) 



          บทท่ี 2 
     การดำเนินงาน 

โรงเรียนพระครูพิทยาคมดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แผนงาน 
บูรณาการการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและ 
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
งบดำเนินงาน   

การดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  

การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ท่ี 1 มีเป้าหมายมุ่งเน้นให้ความสำคัญในกระบวนการปรับสภาพ 
สังคมให้เกิดภาวะท่ีไม่ทนต่อการทุจริต โดยเริ่มต้ังแต่ การป้องกันและการสร้างสังคมด้วยกระบวนการ 
กล่อมเกลาทางสังคมในทุกระดับช่วงวัย ต้ังแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตและปลูกฝัง  
ความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต เป็นการดำเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทนท่ีทำหน้าท่ีในการ 
กล่อมเกลาทางสังคมให้เป็นพลเมืองท่ีดี มีจิตสาธารณะ จิตอาสาและความเสียสละเพื่อส่วนรวม และ
เสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมท่ีไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ การดำเนินการ                              
จะกำหนดกลยุทธ์แนวทางการดำเนินการตามกลยุทธ์และตัวชี้วัดสำเร็จ 

เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ(บาท) 
บุคลากรทุกระดับ 1. การประกาศ 1. การประกาศ 1. ร้อยละของ 0 
มีจิตสนึกและ เจตนารมณ์ เจตนารมณ์กำหนด ความสำเร็จ  

พฤติกรรมที่ บริหารงานด้วย นโยบายการประกาศ ในการปฏิบัติงาน  

สามารถแยกแยะ ความซื่อสัตย์สุจิต เจตนารมณ์การบริหาร ตามแนวทางปฏิบัติ  

ระหว่าง และกำหนด งานด้วยความซื่อสัตย   

ผลประโยชน์ คุณธรรมนโยบาย สุจริต การประกาศ   

ส่วนตัวและ คุณธรรมและ นโยบายคุณธรรมและ   

ผลประโยชน์ ความโปร่งใส ความโปร่งใสในการ   

ส่วนรวมประพฤติ ในการดำเนินงาน ดำเนินงาน การออก   

ตนเป็นพลเมืองดี  ติดตามแนวทางการ   

มีคุณธรรม  ปฏิบัติเก่ียวกับการ   

จริยธรรม  และรับของขวัญเพ่ือให้   

สู่การเป็นบุคคล  บุคลากรถือปฏิบัติให ้   

ต้นแบบ  เป็นไปตามนโยบายของ   
  รัฐบาลและนโยบาย   
  กระทรวง ในการส่งเสริม   
  การต่อต้านการทุจริต   
     



เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ(บาท) 
 2. สร้างจิตสำนึกที่ตัว 2. ปลูกฝังและสร้าง 2. ร้อยละ 90 ของ  
 บุคคลให้ตระหนักรู ้ จิตสำนึกให้ค่านิยม ข้าราชการครูและ 0 
 ปัญหาและผลกระทบ การต่อต้านและ บุคลากรทางการศึกษา  
 ของการทุจริตให้ดำรง ไม่ทนต่อการทุจริต ที่เข้าร่วมกิจกรรม  
 ตนอย่างมีศักด์ิศรีและมี เสริมสร้างวัฒนธรรม มีความตระหนักรู้และ  
 เกียรติภูมิ องค์กรให้มจีิตสำนึก ได้รับการปลูกฝังให้ม ี  
  ต่อต้านการทุจริตและ ทัศนคติและค่านิยม  
  ไม่ทนต่อการทุจริต ไม่ยอมรับการทุจร ิ  
 3. ปรับฐานความคิด 3. ประชุมเชิง 3. ร้อยละ 90 ของ  
 บุคลากรใหส้ามารถ ปฏิบัติการในการ ข้าราชการครูและ  
 แยกแยะระหว่าง เสริมสร้างและให ้ บุคลากรทางการศึกษา  
 ผลประโยชน์ส่วนตัว ความรู้ทางด้าน มีความตระหนักและ  
 และผลประโยชน์ กฎหมายวินัยคุณธรรม   ปฏิบัติหน้าท่ีให้  
 ส่วนรวมในการ จริยธรรมการป้องกัน ตามแนวทางเรื่อง  
 ดำเนินงาน การทุจริตและ รณรงค์ป้องกันการ  
  บทลงโทษของการ ปราบปรามการทุจริต  
  ทุจริต และมีความเข้าใจ  
   แยกแยะในเรื่องที่  
   เก่ียวกับผลประโยชน์  
   ส่วนตนและ  
   ผลประโยชน์ส่วนรวม  
   ผลประโยชน์ทับซ้อน  
   มากย่ิงข้ึน  
 4. ส่งเสริมการสร้าง 4. ส่งเสริมกิจกรรม 4. ร้อยละ 90 ของจำนวน  
 คุณธรรมและจริยธรรม ความดีเพ่ือสาธารณะ บุคลากรที่ได้รับการ 0 
 ในการปฏิบัติงานเพ่ือ แบ่งปันลดความเห็น พัฒนาความรู้เก่ียวกับ  
 การต่อต้านการทุจริต แก่ตัวโดยยึดหลัก คณุธรรมและจริยธรรม  
  พอเพียงมีวินัยสุจริต และสามารถนำความรู้  
  จิตสาธารณะ ที่ได้รับไปประยุกต์  
   ในการปฏิบัติหน้าที่  



ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก  
ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพฒันากลไกและกระบวนการด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทยให้ 

มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อลดโอกาสการทุจริตหรือทำให้การทุจริตเกิดขึ้นยากขึ้น  
หรือไม่เกิดขึ้น โดยอาศัยท้ังการกำหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหารและกลไกอื่นๆ  
ตลอดจนเสริมสร้างการปฏิบัติงานขอยงานท้ังภาครัฐให้มีธรรมาภิบาลมากยิ่งขึ้น 

 
 

เปา้ประสงค์ กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ(บาท) 

1. โรงเรียนพระคร ู 1. พัฒนาและ 1. พัฒนาระบบ ICT 1. ค่าคะแนน  

พิทยาคมมีผลการ ยกระดับการทำงาน เพ่ือให้รองรับการ เฉลี่ยการประเมิน 0 

ประเมนิคุณธรรมและ ให้สอดคล้องกับการ ประเมินคุณธรรม คุณธรรมและ  

ความโปร่งใสในการ ประเมินคุณธรรมและ และความโปร่งใส ความโปร่งใส  

ดำเนินงานเป็นไปตาม ความโปร่งใสในการ ในการดำเนินงาน ของสำนักงานเขต  

เป้าหมายหรือสูงกว่า ดำเนินงานของ - การเข้ารับการ พ้ืนที่การศึกษา  

เป้าหมายเพ่ือผลัก หน่วยงานภาครัฐ ประเมินคุณธรรม   

ให้ดัชนภีาพลักษณ์  และความโปร่งใส   

การรับรูค้อรร์ัปชัน  ของการดำเนินงาน   

CPI ของประเทศไทย  ของสำนักงานเขต   

เพ่ิมสูงข้ึน  พ้ืนที่การศึกษา   
  -ประชุมเตรียมความ   
  พร้อมการตอบแบบ   
  สำรวจหลักฐาน   
  เชิงประจักษ ์   
  ประจำปี 2563   
  -การประชุมชี้แจง   
  ให้ปฏิบัติตามแนวทาง   
  ประเมินคุณธรรม   
  และความโปร่งใส   

2. เสริมสร้าง 2.ขับเคลื่อนนโยบาย 2. การจัดทำ 2. หน่วยงาน  

ภาพลักษณ์ที่ดีใน และยุทธศาสตร์ด้าน แผนปฏิบัติการ มีแผนปฏิบัติการ  

องค์กรและ การป้องกันและ ป้องกันและ ป้องกันและ 5,800 

สาธารณชนให้เกิด ปราบปรามการทุจริต        ปราบปรามการ ปราบปราม  

ความเชื่อมั่นใน และประพฤติมิชอบ ทุจริตของสำนักงาน การทุจริต  

กระบวนการทำงาน สู่การปฏิบัติ เขตพ้ืนที่การศึกษา ประจำปี 2563  

ด้านการป้องกันและ  ประจำปี 2563   

ต่อต้านการทุจริต     
     



เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ(บาท) 
 3. สร้างการรับรู ้ 3. สร้างสื่อ 3. จำนวนรูปแบบ 0 
 เก่ียวกับบทบาทหน้าที่ ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์  
 และการดำเนินงาน แนวสร้างสรรค ์ ในด้าน  
 ในด้านการส่งเสริม เพ่ือให้เข้าถึงได้ การต่อต้าน  
 จริยธรรมและต่อต้าน น่าสนใจและกระตุ้น การทุจริตเพ่ือ  
 การทุจริต ให้ประชาชนรูส้ึก สร้างการรับรู ้  
  ร่วมเป็นส่วนหน่ึง   
  ในการต่อต้าน   
  การทุจริต จัดทำ   
  บทเพลงเขตสุจริต   
  และ MV ประกอบ   
  เพลง   
 4. พัฒนารูปแบบ 4. การจัดทำและ 4. ร้อยละ 90 ของ  
 วิธีการเน้ือหาสาร ดำเนินการตาม ความพึงพอใจ 0 
 และช่องทางให ้ ยุทธศาสตร์ ของผู้รับบริการ  
 เหมาะสมสอดคล้อง ประชาสัมพันธ์โดย ต่อระบบบริหาร  
 กับความต้องการของ การมีส่วนร่วมของ จัดการงานสื่อสาร  
 กลุ่มเปา้หมายทกุ ผู้รับบริการและ เพ่ือต่อต้านการ  
 ระดับ ส่วนได้ส่วนเสีย ทุจริต (ช่องทาง  
   การนำเสนอ  
   ข้อมูล)  
     



แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โรงเรียนพระครูพิทยาคม สำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
      ระยะเวลาดำเนินการ   ผู้รับผิด 

ชอบ กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
    ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.   เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
    63 63 63   64 64 64  64 64 64 64 64 64  

1.1 การประกาศเจตจำนงการ ร้อยละ 80 ของ บุคลากรทุกระดับมีจิตสำนึก -    

   

       อรรถพล 

 บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ ความสำเร็จใน และพฤติกรรมท่ีสามารถ 
           

จันทร์ศรลีะ
มัย 

            

1.2 การประกาศนโยบายคุณธรรม การปฏิบัติงาน แยกแยะระหว่างผลประโยชน ์             

และความโปร่งใสในการ ตามแนวทาง ส่วนตนและผลประโยชน์             

ดำเนินงาน ปฏิบัติ ส่วนรวมประพฤติตนเป็น             

1.3 การออกติดตามแนวทาง  พลเมืองดีมีคุณธรรม             

การปฏิบัติเกี่ยวกับการให้  จริยธรรมสู่การเป็นบุคคล             

ของขวัญเพื่อให้บุคลากรถือ  ต้นแบบ             

เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล               

และนโยบายกระทรวงในการ               

ส่งเสริมการตอ่ตา้นการทุจริต               
                  
 



 
      ระยะเวลาดำเนินการ   

กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2   ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ผู้รับผิดชอบ 
    ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 

64 
ก.พ.   
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  
    63 63 63 64 64 64 64 64 64  

2. กิจกรรมจัดเสวนา“โรงเรียน ร้อยละ 80 ของ บุคลากรทุกระดับมีจิตสำนึก 1,800             อรรถพล 

สุจริตไม่คิดคอรัปช่ัน” จำนวนบุคลากร และพฤติกรรมท่ีสามารถ 
     

  

      จันทร์ศรลีะมัย 
           

 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม แยกแยะระหว่างผลประโยชน ์           
 มีความตระหนักรู้ ส่วนตนและผลประโยชน์            
 และได้รับ ส่วนรวมประพฤติตนเป็น            
 การปลูกฝังใหม้ี พลเมืองดีมีคุณธรรม            
 ทัศนคติและ จริยธรรมสู่การเป็นบคุคล            
 ค่านิยมท่ี ต้นแบบ            
 ไม่ยอมรับ             
 การทุจริต             
              
 



 

      
ระยะเวลา
ดำเนินการ    

 

กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ผู้รับผิดชอบ 

    
ต.ค. พ.ย. ธ.ค

. 
ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  

    63 63 63 64 64 64 64 64 64  

3.1 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติ ร้อยละ 80 ของ บุคลากรทุกระดับมีจิตสำนึก 1,000    

   

       

การกระทำท่ีถือเป็นเรื่อง จำนวนบุคลากร และพฤติกรรมท่ีสามารถ 
          อรรถพล 
          จันทร์ศรลีะมัย 

ผลประโยชน์ทับซ้อน เป้าหมาย แยกแยะระหว่างผลประโยชน ์           

3.2 กิจกรรมการสร้างความรับร ู้ มีความตระหนักรู้ ส่วนตนและผลประโยชน์            

เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้ และปฏิบัติหน้าท่ี ส่วนรวมประพฤติตนเป็น            

ข้าราชการใหม่ ใหเ้ป็นไปตาม พลเมืองดีมีคุณธรรม            
 แนวทางเรื่อง จริยธรรมสู่การเป็นบุคคล            
 ผลประโยชน์ ต้นแบบ            
 ทับซ้อน             
 



 
      ระยะเวลดำเนินการ   

กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2  ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ผู้รับผิด 

ชอบ 
    ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 

64 
ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  
    63 63 63 64 64 64 64 64 64  

4. กิจกรรมพัฒนาครูผู้ช่วย ร้อยละ 80 ของ บุคลากรทุกระดับมีจิตสำนึก -    

   

      สุพจน์ 

เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและ จำนวนบุคลากร และพฤติกรรมท่ีสามารถ 
          มีแก้ว 
           

มีจิตสาธารณะในการปฏิบัติงาน ได้รับการพัฒน แยกแยะระหว่างผลประโยชน ์           
 ความรู้เกี่ยวกบั ส่วนตนและผลประโยชน์            
 คุณธรรม ส่วนรวมประพฤติตนเป็น            
 จริยธรรมและ พลเมืองดีมีคุณธรรม            
 สามารถนำความรู้ จริยธรรมสู่การเป็นบุคคล            
 ท่ีได้รับไป ต้นแบบ            
 ประยุกต์ใช้ใน             
 การปฏิบัติหน้าท่ี             
              
 



  

      ระยะเวลาดำเนินการ     

กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ผู้รับผิดชอบ 
    ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 

64 
ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  
    63 63 63 64 64 64 64 64 64  

5.1 การเข้ารับการประเมิน ค่าคะแนนเฉล่ีย โรงเรียนมีผลการประเมิน 3,000    

   

      อรรถพล 

คุณธรรมและความโปร่งใส การประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใส 
          จันทร์ศรลีะมัย 
           

ในการดำเนินงานของโรงเรียน คุณธรรมและ ในการดำเนินงานเป็นไปตาม            

สุจริต 
ความโปร่งใสขอ
ง 

เป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมา
ย           

 

5.2 การประชุมเตรียมความพร้อม โรงเรียนสุจริต เพื่อผลักดันให้ดัชนีภาพ            

การต่อแบบสำรวจหลักฐาน ไม่น้อยกว่า คอร์รัปชัน (CPI) ของประเทศ            

เชิงประจักษ์ประจำปี 2563 ร้อยละ 85 ไทยเพิ่มสูงขึ้น            

5.3 การประชุมช้ีแจงให้ปฏิบัติ              

ตามแนวทางการประเมินคุณธรรม              

และความโปร่งใส              

5.4 อบรมพัฒนาเสริมสร้างความ              

ด้านระเบียบกฎหมายและ              

ข้อบังคับในการปฏิบัติงาน              

เพื่อป้องกันการทุจริต              
              


