
 

 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ฃองสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน 

 
 
 
 
 



คำนำ  
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมนี้ จัดทำขึ้น 
เพ่ือเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม จึง
ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 นี้ขึ้นมาเพ่ือเป็นแนวทางในการดำเนินการป้องกัน การทุจริต
ของโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม โดยมีรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งมีแนวทางหลักในการดำเนินงาน 3 แนวทาง 
ประกอบด้วย 1) ปลูกฝังวิธีคิด ปลูกจิตสำนึกให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 2) ป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 3) ปราบปรามการทุจริต 

ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นี้จะเป็น
ประโยชน์ และเป็นแนวทางในการป้องกันการทุจริตของโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม และมีส่วนช่วยให้ผู้บริหาร 
ของโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมแสดงเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตต่อไป  

 
      โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 
           1 ตุลาคม 2564 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



หลักการและเหตุผล  
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เป็นวาระแห่งชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ วันที่  19 

ธันวาคม 2549 โดยใช้ชื่อว่า “วาระแห่งชาติด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาล การป้องกันการทุจริตประพฤติ  มิชอบใน
ภาครัฐ” ต่อมาคณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2551 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐนำ แนวทางและ
มาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551-2555 ไปใช้เป็นกรอบ ทิศ
ทางการประสานความร่วมมือในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และ แปลงยุทธศาสตร์ไปสู่ การ
ปฏิบัติ โดยกำหนดเพิ่มเติมไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีของส่วนราชการ ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติราชการ และการบูรณาการป้องกันและ  ปราบปรามแก้ไขปัญหาการทุจริต
คอร์รัปชั่น ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล  

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2562-2564 นโยบายการ บริหาร
จัดการที่ดี มุ่งเน้นเสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ และพัฒนา
ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ ชอบของข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ นำไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม และเป็นเครื่องมือชี้นำ  การพัฒนาหน่วยงานจากทุก
ภาคส่วน ให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือกันอย่างจริงจังในการป้องกันและ  ปราบปรามการทุจริต โดยมี
วัตถุประสงค์หลัก 4 ประการ คือ  

1) สังคมไทยมีวินัย คุณธรรมและจริยธรรม  
2) เครือข่ายจากทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
3) ระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม กระจาย และถ่วงดุลอานาจอย่างมีประสิทธิภาพ  
4) สังคมรู้เท่าทัน ร่วมคิดป้องกันการทุจริต  
โดยจะมีการดำเนินการตามยุทธศาสตร์4 ประการ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที ่ 1 : ปลูกจิตสานึก ค่านิยม คุณธรรม และจริยธรรม และสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : รวมพลังแผ่นดินป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่หน่วยงานต่อต้านการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : สร้างบุคลากรมืออาชีพป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

 
วิสัยทัศน์  

ภายในปี 2565 โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็น
พลเมืองและพลโลกที่ดี มีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการ   
พันธกิจ 
            1. พัฒนานักเรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นพลเมืองและพลโลกที่ดีมีจิตสำนึกรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
 2. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษายุคใหม่ให้เป็นมืออาชีพ 
 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 



วัตถุประสงค ์ 
1. เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตสานึกในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต  มี

คุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิตและปฏิบัติงาน  
2. เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังมิให้เกิดการทุจริต การปฏิบัติและ/หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิ  ชอบใน

การปฏิบัติราชการขึ้นภายในหน่วยงานโดยประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเครือข่ายภาค  ประชาชนใน
การติดตามตรวจสอบแจ้งข้อมูลเบาะแสการประพฤติมิชอบ  

3. เพ่ือส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม มีระบบการทำงาน
และการตรวจสอบที่เข้มแข็งในการป้องกันการทุจริต  

4. เสริมสร้างศักยภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง  มี
ประสิทธิภาพตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 
ปีงบประมาณ 2565 

 
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา

ดำเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมการประกาศเจตจำนง
สุจริตและประกาศนโยบายคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 

- ต.ค.64 ผู้บริหาร 

2. โครงการบริหารความเสี่ยง 
    2.1 กิจกรรมควบคุมภายใน 
    2.2 กิจกรรมตรวจสอบภายใน 

 
480 
183 

 
ก.ย.65 
ก.ย.65 

กลุ่มงานบริหารงบประมาณ 
 

3. โครงการพัฒนาคุณธรรมและ
จริยธรรม 

29,080 ต.ค.64-ก.ย.65 กลุ่มงานกิจการนักเรียน 

4. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 
 

2,200 มิ.ย.-ก.ค.65 กลุ่มงานกิจการนักเรียน 

5. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ 12,000 ต.ค.64-ก.ย.65 กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
6. โครงการพัฒนาระบบบริหารงาน
บุคคล 

100,000 ต.ค.64-ก.ย.65 กลุ่มงานบริหารบุคคล 

7. โครงการพัฒนาระบบบริหารงาน
วิชาการ 

33,000 ต.ค.64-ก.ย.65 กลุ่มงานบริหารวิชาการ 

8. โครงการพัฒนาระบบบริหารงาน
กิจการนักเรียน 

21,436 ต.ค.64-ก.ย.65 กลุ่มงานกิจการนักเรียน 

9. โครงการพัฒนาระบบบริหารงาน
งบประมาณ 

30,000 ต.ค.64-ก.ย.65 กลุ่มงานบริหารงบประมาณ 
 

10. โครงการพัฒนาระบบบริหารงาน
ทั่วไป 

79,251 ต.ค.64-ก.ย.65 กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

11. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

10,000 ต.ค.64-ก.ย.65 กลุ่มงานบริหารบุคคล 

12. โครงการพัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงานของครู 

16,800 ต.ค.64-ก.ย.65 กลุ่มงานบริหารบุคคล 

 
 


