แผนปฏิบตั ิการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของสถานศึกษา

ประจำปีการ 2563

โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ (ประชาสามัคคี) อำเภอบำเหน็จณรงค์
จังหวัดชัยภูม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูม เขต 3

แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ (ประชาสามัคคี)
ที่มา
หลักการและเหตุผล
การทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นปัญหาที่มีมานาน และยิ่งมีกระบวนการที่มีความซับซ้อนมากขึ้นถือเป็น
ปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งในองค์การภาครัฐและเอกชน ซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงขึ้นส่งผลให้เกิด วิกฤตศรัทธาต่อ
สังคมไทย ปัจจุบันมีการตรวจสอบและเผยแพร่ให้สาธารณชนได้รับทราบ ทำให้ประชาชนให้ความสนใจการทำงาน
ของภาครัฐมากยิ่งขึ้น
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เป็นวาระแห่งชาติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อนที่19
ธันวาคม2549 โดยใช้ชื่อว่า“วาระแห่งชาติด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาล การป้องกันการทุจรประพฤติตมิชอบใน
ภาครัฐ” ต่อมาคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่6พฤษภาคม 2551 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐนำแนวทางและ
มาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2551- 2555 ไปใช้เป็นกรอบทิศ
ทางการประสานความร่วมมือในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การ
ปฏิบัติโดยกหนดเพิ่มเติมไว้ในแผนปฏิบัติราชการ4ปีและแผนปฏิบัติราชการประจปีของส่วนราชการซึ่งจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติราชการ และการบูรณาการป้องกันและปราบปรามแก้ไขปัญหาการทุจริต คอร์รัปชั่น
ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2557-2559 นโยบายการ บริหาร
จัดการที่ดีมุ่งเน้นเสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ข้าราชการและพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งป้องกันและปราบปรามการทุจรตและประฤติมิชอบของข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐนำไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม และเป็นเครื่องมือชี้นำการพัฒนาหน่วยงานจาก ทุก
ภาคส่วน ให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือกันอย่างจริงจังในการป้องกันและปราบปราม การทุจริตโดยมี
วัตถุประสงค์หลัก 4 ประการ คือ
1) สังคมไทยมีวินัย คุณธรรมและจริยธรรม
2) เครือข่ายจากทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
3) ระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม กระจาย และถ่วงดุลอำนาจอย่างมีประสิทธิภาพ
4) สังคมรูเ้ ท่าทัน ร่วมคิดป้องกันการทุจริตโดยจะมีการดำเนินการมตำมยุทธศาสตร์ 4 ประการ
ยุทธศาสตร์ที่1:ปลูกจิตสานึก ค่านิยม คุณธรรม และจริยธรรม และสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน
ยุทธศาสตร์ที่2:รวมพลังแผ่นดินป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่3:เสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่หน่วยงานต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่4: สร้างบุคลากรมืออาชีพป้องกันและปราบปรามการทุจริต

การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตในส่วนรำชกำรสำนักงำน
คณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(สำนักงาน ป.ป.ช.) และสนักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐนักงาน(สำนักงำน ป.ป.ท.) กำหนดให้ส่วนราชการ จัดทแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2559 โดยมีแนวทางในการดำเนินงาน
คือ หากส่วนราชการได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปีและมีการกหนดแผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ตัวชี้วัด ไว้ แล้ว และ
เห็นว่าสามารถตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติฯ ได้ก็ให้นแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ตัวชี้วัด ดังกล่าว มา
บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557 – 2559 หากไม่
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติฯ ก็กำหนดขึ้นมาใหม่และนำไป บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการ3ปีด้วย โดยกำหนด
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ตัวชี้วัด ให้เป็นไปตามพันธกิจและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของโรงเรียน ดังนั้น
เพื่อให้การดเนินการเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีโรงเรียนบ้ำนปะโคตะกอ(ประชำสำมัคคี) จึงได้จัดทแผนป้องกันและา
ปราบปรามการทุจริต3 ปี (พ.ศ.2557 – 2559) ขึ้น เพื่อเป็นกรอบในการดเนินการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตของสถานศึกษา และให้ส่วนราชการ/หน่วยงาน ใช้เป็นแนวทางในการจัดทแผนปฏิบัติการการป้องกันและ
ปราบปราม การทุจริตประจำปีต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตสานึกในเรื่องความซื่อสัตย์สุจจรต มี
คุณธรรมจริยธรรมในการดเนินชีวิตา และปฏิบัติงาน
2. เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังมิให้เกิดการทุจริต การปฏิบัติและ/หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าทีใน
การปฏิบัติราชการขึ้นภายในหน่วยงานโดยประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเครือข่ายภาคประชาชนใน
การติดตามตรวจสอบแจ้งข้อมูลเบาะแสการประพฤติมิชอบ
3. เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้ำนปะโคตะกอ(ประชำสำมัคคี)
มีระบบการทำงาน และการตรวจสอบที่เข้มแข็งในการป้องกันการทุจริต
4. เสริมสร้างศักยภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ
ข้อมูลประกอบการจัดทแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
โรงเรียนบ้ำนปะโคตะกอ(ประชำสำมัคคี)ได้จัดทแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สนักงาน ป.ป.ช. กำหนดเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแผน

การติดตามผลความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี)
แนวทางการตรวจติดตามผลความก้าวหน้าการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ ปราบปราม
การทุจริตภาครัฐดำเนินการดังนี้ ติดตามผลความก้าวหน้างาน/โครงการ และงบประมาณประจำปีงบประมาณ
2557โดยกำหนด กิจกรรมและแผนผัง (Gantt Chart) การติดตามผลความก้าวหน้าในห้วงระยะเวลาการ
ดำเนิน โครงการตามแผนปฏิบัติการฯ ดังนี้
ที

กิจกรรม
จัดประชุมเจ้าหน้าที่ผรู ้ ับผ

1

การจัดท าแผนปฏิบตั ิการฯ/วิเ
ความเสี่ ยงต่างๆ

2 จัดทำแผนปฏิบัติการฯ ประจำ
2563 เสนอคณะกรรมการ
สถานศึกษาผู้อำนวยการโรงเรียให้
ความเห็นชอบและจัดส่งแผนปฏิการฯ
สำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้
3 ส่วนเสีย
4
5

6

ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ
เสนอสรุปผลการดำเนินงานต่อ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ 3
เพื่อขอความเห็นชอบ

จัดทำเอกสารรายงานสรุปผลการ
ดำเนินการรายงานสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูม
เขต 3 รับทราบตอไป

ระยะเวลา (เดือน)
1

2

3

4 5

6

7

8 9 10 11 12

แผนปฏิบตั ิการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของสถานศึกษา

ประจาปี 2563

โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) อำเภอบำเหน็จณรงค์
จังหวัดชัยภูม สำนักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาชัยภูม เขต 3

ความน า
หลักการและเหตุผล
ดำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) หนดประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำ
รับรองการปฏิบัติราชการของโรงเรียนบ้ำนปะโคตะกอ(ประชำสำมัคคี)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ตัวชีว้ ัดที่7ระดับ ความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
โดยพิจารณาจากผลสเร็จของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสถานศึกษา
เพื่อขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชาติ วำด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสถานศึกษา
และการจัดการข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต กำรปฏิบัติหรือละเว้น การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของครู
บุคลากรทางการศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และ ข้อกล่าวหาครู บุคลากรทางการศึกษา
ที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความรับผิดชอบต่อประชำชน ไมมี คุณธรรม ไม่มีจริยธรรม
ไมคะนึงถึงประโยชน์สวนรวมเป็นที่ตั้ง และไม่มีธรรมาภิบาล ตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการที่
เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ2562. การตรวจสอบและนำ เรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบสวน ข้อเท็จจริง
การแจ้งตักเตือนดำเนินคดี หรืออื่นๆ ตามระเบียบ ข้อ กฎหมายที่กำหนดไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ในการจัดทแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนบ้ำนปะโคตะกอ (ประชำสำมัคคี) ประจำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นั้นโรงเรียนโรงเรียนบ้ำนปะโคตะกอ (ประชำสำมัคคี) ได้ทำการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจาก
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสถานศึกษาและผลการดเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยกำหนดให้สถานศึกษาต้องจัดทำแผนปฏิบัติ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานของตน เพื่อสนับสนุนและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการ
ปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่1เสริมสร้างจิตสนึกาค่านิยมให้สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่2บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสของถานศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่3เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสถานศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่4พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริ ตสถานศึกษา
วิสัยทัศน์
โรงเรียนบ้ำนปะโคตะกอ(ประชำสำมัคคี) เป็นสถำนศึกษำแหงกำรเรียนรู้ ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกจพอเพียง
นักเรียนมีคุณภำพตำมเกณฑ์มำตรฐำน รักกำรออม พัฒนำครูเป็นครูมืออำชีพ ชุมชนมีสวนรวมจัดกำรศึกษำ

พันธกิจ
๑. จัดการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษาโดยประสานความร่วมมือกับชุมชนและทุกภาคส่วน
ในการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง
๒. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม นำความรู้ สู่อาเซียน
๓. ร่วมกับชุมชนป้องปรามสิ่งเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา
๔. จัดการศึกษาให้สอดคล้องตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๕. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา.
๖. ส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน.
๗. ส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน.
เป้ าประสงค์
๑. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิอย่าง
ทั่วถึงและเสมอภาค
๒. ทุกภาคส่วนทางสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
๓. สถานศึกษาได้รับการพัฒนาเข้าสู่มาตรฐานตามหลักธรรมมาภิบาล
๔. สถานศึกษาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานมีระบบการจัดการที่ดี มีมาตรฐานผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มี
คุณภาพตามหลักสูตร
๕. ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาด้านภาษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และอาชีพเพื่อพัฒนำ
ตนเองและเพิ่มสมรรถนะการแข่งขันในระดับสากล
ยุทธศาสตร์และมาตรการ/แนวทางดเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่1:เสริมสร้างจิตสนึกาค่านิยมให้สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
วัตถุประสงค์
มุ่งส่งเสริมเสริมสร้างจิตสนึกและค่านิยมให้แก่สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมี ทัศนคติ
วิสัยทัศน์ ในการร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบสถานศึกษรวมทั้ง การรณรงค์
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้ทุกภาคส่วนมีวินัย เคารพกฎหมาย กฎและระเบียบกลไกในการที่จะเป็น แก้ไขปัญหา การพัฒนา
ตลอดจนเป็นการวางรากฐานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐได้อย่างมี ประสิทธิภาพ

มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน
1. ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการดเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.1 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ให้ปฏิบัติงานและ ดำ
เนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.2 ประยุกต์การนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดมรรคผลในทางปฏิบัติ
1.3 จัดให้มีหลักสูตรการเรียนรู้หรือการฝึกอบรมเกี่ยวกับกาเศรใช้หลักปรัชญาษฐกิจพอเพียง
แก่ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน
2. ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ได้เรียนรู้และปฏิบัติงานตามหน้ำที่ด้วยหลักธรรมาภิ
บาล
2.1 ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษำนักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งมีการฝึกอบรม
เพื่อให้ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
2.2 ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ได้ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรม
2.3 ควบคุมกำกับ ดูแลการปฏิบัติงาน การประพฤติปฏิบัติตนของครู และบุคลำกร
ทำงการศึกษา นักเรียน ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
3. กำหนดให้มีหลักสูตรทางการศึกษาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา
3.1 จัดให้มีหลักสูตรทางการศึกษา/หลักสูตรการฝึกอบรม ด้านการป้องกันและปราบปราม
ทุจริตสถานศึกษา
3.2 กำหนดให้หลักสูตรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา เป็นหลักสูตร
บังคับที่ใช้ฝึกอบรมครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ทุกระดับ
3.3 ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการ ตลอดจนข้อมูลข่าวสารด้านกาปราบปรามการป้องกันและ
ทุจริตสถานศึกษา
4. ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต
4.1 ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
4.2 รณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สังคมมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของกำร
ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม
4.3 ส่งเสริม เชิดชู หน่วยงานหรือบุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามกำร
ทุจริตสถานศึกษา
4.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างค่านิยมในการป้องกันและปราบปราม
ทุจริตสถานศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่2:บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สถานศึกษา
วัตถุประสงค์
มุ่งประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตสถานศึกษา ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถานศึกษาในการคณะกรรมการ ติดตาม
ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติ มิชอบในสถานศึกษา เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน
คณะกรรมการสถานศึกษาให้เป็นกลไกในการตรวจสอบ ถ่วงดุล รวมถึงการสร้างหลักประกันความปลอดภัยในการ
แจ้งข้อมูลหรือเบาะแสในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มาตรการ/แนวทางดำนินงาน
1. บูรณาการหน่วยงานสถานศึกษากับองค์กรทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความตระหนักและปลูกจิตสำนึกการ
เป็นพลเมืองดี
1.1 ประสานความร่วมมือทางด้านข้อมูลและการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับ
องค์กรทุกภาคส่วน
1.2 ส่งเสริม สนับสนุน องค์กรและบุคลากรทางด้านสื่อสารมวลชนให้มีความเข้มแข็งและเป็น
อิสระในการทหน้าที่ตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนรับทราบ
1.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบอินเทอร์เน็ตการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ใน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา โดยมีเว็บบอร์ดเพื่อติดต่อสื่อสารระหว่างกัน
1.4 เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
2.1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษามีความ
ตื่นตัวต่อสภาพปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในสถานศึกษา
2.2 สร้างและพัฒนาช่องทางในการรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้มีความสะดวกหลากหลาย
รวมทั้งสร้างหลักประกันความปลอดภัยให้แก่บุคคล หน่วยงานหรือข้อมูลนั้น
2.3 ส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
2.4 กำหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้แจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้ได้รับรางวัลตอบแทน
2.5 ให้องค์กรหรือบุคลากรด้านสื่อสารมวลชนเป็นสื่อกลางในการแสวงหาความร่วมมือเพื่อ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา
3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอนาจทางการศึกษา
3.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

3.2 พัฒนาประสิทธิภาพการติดตามประเมินผลการดเนินการตามกลยุทธ์จุดเน้นพัฒนาเพื่อ
คุณภาพทางการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่3:เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา
วัตถุประสงค์
มุ่งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อนาจให้เหมาะสมชัดเจนและมี
ประสิทธิภาพ สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ส่งเสริมความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับหน่วยงานทุกภาคส่วน
มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน
1. พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม พร้อมทั้งสร้างความโปร่งใสและเป็นธรรมในการ
บริหารงานบุคคลภายใต้ระบบคุณธรรม
1.1 ให้สถานศึกษาที่มีพันธกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีโครงสร้างของ หน่วยงาน
อัตรากำลัง การบริหารงานบุคคล และงบประมาณที่เหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจและความ รับผิดชอบ
1.2 สนับสนุนให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อนาจระหว่างหน่วยงานสถานศึกษาด้วย
กันเอง
1.3 ให้สถานศึกษา ควบคุมกับาติดตาม ประเมินผล การใช้อำนาจในการปฏิบัติงานด้าน
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
2 . สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
2.1 วางแนวทางและส่งเสริมบทบาทความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชน
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
2.2 ประสานความร่วมมือกับองค์กรภาคเอกชนเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
สถานศึกษา
3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร
3.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา
3.2 พัฒนาปรับปรุงและเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการบริหารงานที่โปร่งใสและเป็นธรรม

4. ส่งเสริมประสิทธิภาพการดเนินงานด้านการจัดระบบการควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง
4.1 ส่งเสริมให้มีการจัดทรายงานการควบคุมภายในของสถานศึกษา
4.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกสถานศึกษามีแผนการตรวจสอบภายในที่เป็นระบบและมี ประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่4:พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตสถานศึกษา
วัตถุประสงค์
มุ่งพัฒนาสมรรถนะ และขีดความสามารถให้บุคลากรทางการศึกษาครู นักเรียน ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาให้สัมฤทธิผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ไขสภาพปัญหาการทุจริตให้เป็น
ระบบอย่างต่อเนื่อง สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพให้สามารถร่วมมือหรือประสานการปฏิบัติกับองค์กรทุกภาคส่วน
มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน
1. พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถของครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
1.1 กำหนดให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ฝึกอบรมหลักสูตรด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ในสถานศึกษา เพื่อให้มีความเชี่ยวชาญ
1.2 กำหนดให้มีหลักสูตรการศึกษา และหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา
2. สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา
2.1 ส่งเสริมให้สถานศึกษาร่วมกันสร้างมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ
2.2 กำหนดให้มีหน่วยงานหลัก เพื่อรับผิดชอบในการติดตามประเมินผล รวมถึงการลงโทษครู
บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน
3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน หลักสูตร
กำรบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่
และแนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ต่าง ๆ
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสร้างองค์ความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
สถานศึกษา

4.1 จัดให้มีกิจกรรมการสร้างองค์ความรู้ในเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ใน
สถานศึกษาแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน
4.2 ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีการแลกเปลี่ยนความรู้ และข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริต

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. โรงเรียนบ้ำนปะโคตะกอ(ประชำสำมัคคี) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม
2. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีจิตสนึกในการเป็นพลเมืองดี ปฏิบัติงานตามระเบียบวินัย
และมีความซื่อสัตย์สุจริต
3. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
สถานศึกษามากยิ่งขึ้น
4. โรงเรียนบ้ำนปะโคตะกอ(ประชำสำมัคคี) ปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม
และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางปฏิบัติ
5. โรงเรียนบ้ำนปะโคตะกอ(ประชำสำมัคคี)มีควำมเข้ำใจและให้ควำมรวมมือมีควำมเข้ำใจและให้ควำมรวมมือ
ในกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตในสถานศึกษา
6. ส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมในสถานศึกษาได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป
บทสรุป
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนบ้ำนปะโคตะกอ(ประชำสำมัคคี)ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 จัดทขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในกำรดำเนินงานในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ สถานศึกษา
ปฏิบัติงานในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่ คำดหวังไว้
ทำให้การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่มีความรับผิดชอบ ทำให้ผู้ปกครองชุมขน
คณะกรรมการสถานศึกษา มีความเชื่อถือในความมีคุณธรรม ความมีจริยธรรม การปฏิบัติหน้าที่โดยการ
คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการยึดมั่น ในหลักธรรมาภิบาล สามารถแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ให้ลดน้อยลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
ดังนั้น ในการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา ต้องบูรณาการและอาศัย
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และจะต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องให้เป็นระบบ โดยหากความร่วมมือีการบูรณาการ
จากทุกภาคส่วนอย่างจริงจังและต่อเนื่องแล้ว ก็จะส่งผลต่อการบรรลุตามผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังไว้ส่วนราชการและ

สถานศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม คณะครู บุคลากรทางการศึกษานักเรียนมีความรู้เรื่อง
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษำยิ่งขึ้น มีจิตสนึกในการเป็น พลเมืองดี ปฏิบัติงานตาม
ระเบียบวินัย และมีความซื่อสัตย์สุจริต ทุกภาคส่วนมีความเข้าใจและให้ความร่วมมือในกิจกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา ปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นแนวทางปฏิบัติ รวมถึงส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสดังคมใน ระดับจังหวัดและระดับประเทศให้ยั่งยืนได้
อีกด้วย

