
 
แผนปอ้งกันและปราบปรามการทุจริตของ โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 

(ปีงบประมาณ 2563)  
 
 

ที่มา หลักการและเหตุผล  
การทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นปัญหาท่ีมีมานาน และยิ่งมีกระบวนการท่ีมีความซับซ้อน มากขึ้น 

ถือเป็นปัญหาท่ีเกิดขึ้นทั้งในองค์การภาครัฐและเอกชน ซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงขึ้น ส่งผลให้เกิดวิกฤต
ศรัทธาต่อสังคมไทย ปัจจุบันมีการตรวจสอบและเผยแพร่ให้สาธารณชนได้รับทราบ ทาให้ประชาชนให้ความ
สนใจการทางานของภาครัฐมากยิ่งขึ้น  

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เป็นวาระแห่งชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 19 
ธันวาคม 2549 โดยใช้ช่ือว่า “วาระแห่งชาติด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาล การป้องกันการทุจริตประพฤติ มิชอบ
ในภาครัฐ” ต่อมาคณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันท่ี 6 พฤษภาคม 2551 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐนาแนวทาง
และมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551-2555 ไปใช้เป็น
กรอบทิศทางการประสานความร่วมมือในการดาเนินการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต และแปลง
ยุทธศาสตร์ไปสู่ การปฏิบัติ โดยก าหนดเพิ่มเติมไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจาปี
ของส่วนราชการซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติราชการ และการบูรณาการป้องกันและปราบปราม
แก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ัน ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2563 นโยบายการบริหารจัดการท่ีดี มุ่งเน้นเสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐ และคอร์รัปช่ัน ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2563 นโยบายการบริหารจัดการท่ีดี มุ่งเน้นเสริมสร้าง
มาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐ และพัฒนาความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน พร้อมท้ังป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
นาไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม และเป็นเครื่องมือช้ีนาการพัฒนาหนว่ยงานจาก ทุกภาคส่วน ให้
เกิดการบูรณาการความร่วมมือกันอย่างจริงจังในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

โดยมีวัตถุประสงค์หลัก 4 ประการ คือ  
1) สังคมไทยมีวินัย คุณธรรมและจริยธรรม  
2) เครือข่ายจากทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
3) ระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม กระจาย และถ่วงดุลอานาจอย่างมีประสิทธิภาพ  
4) สังคมรู้เท่าทัน ร่วมคิดป้องกันการทุจริต โดยจะมีการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ 4 ประการ  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ปลูกจิตสานึก ค่านิยม คุณธรรม และจริยธรรม และสร้างวินัยแก่ทุกภาค
ส่วน  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : รวมพลังแผ่นดินป้องกนัและปราบปรามการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่หน่วยงานต่อต้านการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : สร้างบุคลากรมืออาชีพป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

ส านักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สานักงาน ป.ป.ช.) และสา
นักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สานักงาน ป.ป.ท.) ก าหนดให้ส่วนราชการ 
จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีแนวทาง



ในการด าเนินงาน คือ หากส่วนราชการได้จัดทาแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และมีการก าหนดแผนงาน/โครงการ/ 
กิจกรรม/ตัวชี้วัด ไว้แล้ว และเห็นว่าสามารถตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติฯ ได้ก็ให้นาแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ตัวชี้วัด ดังกล่าว มาบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หากไม่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติฯ ก็ก าหนดขึ้นมาใหม่และนาไปบรรจุไว้ใน
แผนปฏิบัติราชการ 3 ปี ด้วย โดยก าหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ตัวชี้วัด ให้เป็นไปตามพันธกิจ และ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของโรงเรียน ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี โรงเรียนมัธยม
ฐานบินก าแพงแสน จึงได้จัดทาแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 3 ปี (พ.ศ. 2563) ขึ้น เพื่อเป็นกรอบใน
การดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสถานศึกษา และให้ส่วนราชการ/หน่วยงาน ใช้เป็น
แนวทางในการจัดทาแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปราม การทุจริตประจาปีต่อไป  

วัตถุประสงค์  
1. เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังมิให้เกิดการทุจริต การปฏิบัติและ/หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบ

ในการปฏิบัติราชการขึ้นภายในหน่วยงานโดยประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเครือข่ายภาคประชาชน
ในการติดตามตรวจสอบแจ้งข้อมูลเบาะแสการประพฤติมิชอบ  

2. เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตสานึกในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต มี
คุณธรรมจริยธรรมในการดาเนินชีวิต และปฏิบัติงาน  

3. เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน มีระบบ
การทางานและการตรวจสอบท่ีเข้มแข็งในการป้องกันการทุจริต  

4. เสริมสร้างศักยภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน ประจ าป ี2563 

 

แผน 
ปฏิบัติการ 

รายละเอียดของแผน 
โครงการ/กิจกรรม 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ที่ใช ้ ระยะเวลา 

1 

บุคลากรทุกท่านร่วมกิจกรรม
ประกาศเจตนารมณ์ในการ
ต่อต้านการทุจริตในโรงเรียน 
หลังเคารพธงชาติ  

กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์/
ก าหนดนโยบาย คุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงาน  

ไม่ใช้งบ ประมาณ 
ตลอดปี 
2563  

2 

รับฟังปัญหา/ข้อเสนอแนะ
แลกเปล่ียนองค์ความรู้ในการ
ปฏิบัติงานเพื่อความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริตจาก
คณะทางานบริหารทั้ง 5 กลุ่ม
บริหาร และบุคลากรใน
สถานศึกษา  

- การประชุมช้ีแจง  
- แลกเปล่ียนเรียนรู้(PLC) 
ระหว่างคณะทางานบริหารทั้ง 5 
กลุ่มบริหารและบุคลากรใน
สถานศึกษา  
 

ไม่ใช้งบ ประมาณ 

มีนาคม 
มิถุนายน  
กันยายน  
ธันวาคม ปี 
2563  

3 
โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม  
เข้าค่ายคุณธรรม ม.1-ม.6 

กิจกรรมส่งเสริมโครงการ
คุณธรรม จริยธรรม  

6000,000 บาท 
ตลอดปี 
2563  

4 

-มอบหมายหน้าท่ีตามสาย
งาน -จัดเก็บและรวบรวม
ข้อมูล –ทบทวนและส ารวจ
ความพร้อม ไตรมาสละ 1 
ครั้ง  

กิจกรรมประชุมปฏิบัติการ
เตรียมความพร้อมรับการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของ
สถานศึกษา  

ไม่ใช้งบ ประมาณ 

มีนาคม 
มิถุนายน  
กันยายน  
ธันวาคม ปี 
2563  

5 

บุคลากรด้าน ICT ของ
โรงเรียนวางแผนการดาเนิน
งานและติดตามรวบรวม
ข้อมูลท่ีได้ดาเนินการตาม
แผนงานท่ีเสร็จแล้วลงเว็บไซต์
โรงเรียนเพื่อเผยแพร ่ 

กิจกรรมการพัฒนาเว็บไซต์ เพื่อ
เปิดเผยการด าเนินงานการ
ป้องกันการทุจริตแก่
บุคคลภายนอก  

ไม่ใช้งบ ประมาณ 
กรกฎาคม-
สิงหาคม ปี 
2563  

 


