
 

 

 

 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
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โรงเรียนหนองยองพิทยาคม  รัชมังคลาภิเษก 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ 

 



 

แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ โรงเรียนหนองยองพิทยาคม  รัชมังคลาภิเษก 

(ปีงบประมาณ 2564-2565) 

ที่มา 

หลักการและเหตุผล 

การทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นปัญหาที่มีมานาน และยิ่งมีกระบวนการที่มีความซับซ้อน 

มากขึ้น ถือเป็นปัญหาที่เกิดข้ึนทั้งในองค์การภาครัฐและเอกชน ซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงขึ้น ส่งผลให้เกิด

วิกฤตศรัทธาต่อสังคมไทย ปัจจุบันมีการตรวจสอบและเผยแพร่ให้สาธารณชนได้รับทราบ ท าให้ประชาชนให้

ความสนใจการท างานของภาครัฐมากยิ่งขึ้น 

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เป็นวาระแห่งชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ 

วันที่ 19 ธันวาคม 2549 โดยใช้ชื่อว่า "วาระแห่งชาติด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาล การป้องกันการทุจริต

ประพฤติมิชอบในภาครัฐ" ต่อมาคณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2551 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐ

น าแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551-2555 

ไปใช้เป็นกรอบทิศทางการประสานความร่วมมือในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และแปลง

ยุทธศาสตร์ไปการปฏิบัติ โดยก าหนดเพิ่มเติมไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี

ของส่วนราชการซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติราชการ และการบูรณาการป้องกันและปราบปราม

แก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล 

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2557-2559 นโยบายการบริหาร

จัดการที่ด ีมุ่งเน้นเสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐและ

พัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ 

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ น าไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม และเป็นเครื่องมือชี้น าการพัฒนา 

หน่วยงานจาก ทุกภาคส่วน ให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือกันอย่างจริงจังในการป้องกันและปราบปราม

การทุจริต โดยมีวัตถุประสงค์หลัก 4 ประการ คือ 

1) สังคมไทยมีวินัย คุณธรรมและจริยธรรม 

2) เครือข่ายจากทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

3) ระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม กระจาย และถ่วงดุลอ านาจอย่างมีประสิทธิภาพ 

4) สังคมรู้เท่าทัน ร่วมคิดป้องกันการทุจริต โดยจะมีการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ 4 ประการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ปลูกจิตส านึก ค่านิยม คุณธรรม และจริยธรรม และสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : รวมพลังแผ่นดินป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่หน่วยงานต่อต้านการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : สร้างบุคลากรมืออาชีพป้องกันและปราบปรามการทุจริต 



 

การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตในส่วนราชการ 

ส านักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) และส านักงาน 

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) ก าหนดให้ส่วนราชการ 

จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 โดยมี

แนวทางในการด าเนินงาน คือ หากส่วนราชการได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และมีการก าหนดแผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม/ตัวชี้วัด ไว้แล้ว และเห็นว่าสามารถตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติฯ ได้ก็ให้น าแผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม/ตัวชี้วัด ดังกล่าว มาบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564- 2565 หากไม่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติฯ ก็ก าหนดขึ้นมาใหม่และน าไป

บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 2 ปี ด้วยโดยก าหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ตัวชี้วัด ให้เป็นไปตามพันธกิจ 

และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของโรงเรียนดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี  โรงเรียน

หนองยองพิทยาคม  รัชมังคลาภิเษก จึงได้จัดท าแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2 ปี (พ.ศ. 2564 - 

2565)  ขึน้ เพ่ือเป็นกรอบในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสถานศึกษา และให้ส่วน

ราชการ/หน่วยงาน ใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปราม การทุจริตประจ าปี

ต่อไป 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตสานึกในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต  

มีคุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินชีวิต และปฏิบัติงาน 

2. เพ่ือป้องกันและเฝ้าระวังมีให้เกิดการทุจริต การปฏิบัติและ/หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ

ในการปฏิบัติราชการข้ึนภายในหน่วยงานโดยประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเครือข่ายภาคประชาชน

ในการติดตามตรวจสอบแจ้งข้อมูลเบาะแสการประพฤติมิชอบ 

3. เพ่ือส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  โรงเรียนหนองยองพิทยาคม   

รัชมังคลาภิเษก   มีระบบการท างานและการตรวจสอบที่เข้มแข็งในการป้องกันการทุจริต 

4. เสริมสร้างศักยภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี 

ประสิทธิภาพตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ 

ข้อมูลประกอบการจัดท าแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

โรงเรียนหนองยองพิทยาคม  รัชมังคลาภิเษก  ได้จัดท าแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนดเป็น

ข้อมูลประกอบการจัดท าแผน 

 

 

 



 

 

 

การติดตามผลความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

ประจ าปีงบประมาณ 2565 โรงเรียนหนองยองพิทยาคม  รัชมังคลาภิเษก 

แนวทางการตรวจติดตามผลความก้าวหน้าการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ ปราบปราม

การทุจริตภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ 2565 ด าเนินการดังนี้ 

ติดตามผลความก้าวหน้างาน/โครงการ และงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2565 โดยก าหนด

กิจกรรมและแผนผัง (Gantt Chart) การติดตามผลความก้าวหน้าในห้วงระยะเวลาการในการด าเนินโครงการ

ตามแผนปฏิบัติการฯ ดังนี้ 

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

1 จัดประชุมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและการจัดท า
แผนปฏิบัติการฯประจ า ปี 2565 ทบทวน/
วิเคราะห์ความเสี่ยงต่างๆ 

            

2 จัดท าแผนปฏิบัติการฯประจ าปี2565 เสนอ
คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้อ านวยการโรงเรียน 
ให้ความเห็นชอบ และจัดส่งแผนปฏิบัติการฯให้
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่มัธยมศึกษา 
บึงกาฬ 

            

3 ส ารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย             
4 ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ             
5 เสนอสรุปผลการด าเนินงานต่อผู้อ านวยการ

ส านักงานเขตพ้ืนที่มัธยมศึกษาบึงกาฬ เพ่ือขอ
ความเห็นชอบ 

            

6 จัดท าเอกสารรายงานสรุปผลการด าเนินการ
รายงานส านักงานเขตพ้ืนที่มัธยมศึกษาบึงกาฬ 
รับทราบต่อไป 

            

 


