แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของสถานศึกษา
ประจาปีงบประมาณ 2562 – 2564

โรงเรียนบ้านแสงภา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนบ้านแสงภา
(ประจาปีงบประมาณ 2562 - 2564)
หลักการและเหตุผล
การทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นปัญหาที่มีมานาน และยิ่งมีกระบวนการที่มีความซับซ้อนมากขึ้นถือ
เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งในองค์การภาครัฐและเอกชน ซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงขึ้น ส่งผลให้เกิดวิกกฤตศรัทธา
ต่อสังคมไทย ปัจจุบันมีการตรวจสอบและเผยแพร่ให้สาธารณชนได้รับทราบให้ประชาชนให้ความสนใจการ
ทางานของภาครัฐมากยิ่งขึ้น
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เป็นวาระแห่งชาติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19
ธันวาคม 2549 โดยใช้ชื่อว่า “วาระแห่งชาติด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาล การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐ ” ต่อมาคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2551 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐนาแนวทาง
และมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551 - 2555 ไปใช้เป็น
กรอบ ทิศทางการประสานความร่ ว มมื อในการด าเนิน การป้อ งกั นและปราบปรามการทุจ ริต และแปลง
ยุทธศาสตร์ไปสู่ การปฏิบัติโดยกาหนดเพิ่มเติมไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจาปี
ของส่วนราชการ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติราชการ และการบูรณาการป้องกันและปราบปราม
แก้ไขปัญหาการทุจริต คอร์รัปชั่นตอบสนองนโยบายของรัฐบาล
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2557 - 2559 นโยบายการบริหาร
จัดการที่ดีมุ่งเน้นเสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรั ฐ พัฒนา
ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตและประพฤติมิชอบของข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ของรัฐ นาไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม และเป็นเครื่องมือชี้ นาการพัฒนาหน่วยงาน
จากทุกภาคส่วน ให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือกันอย่างจริงจังในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดย
มีวัตถุประสงค์หลัก 4 ประการ คือ
1) สังคมไทยมีวินัย คุณธรรมและจริยธรรม
2) เครือข่ายจากทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
3) ระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม กระจาย และถ่วงดุลอานาจอย่างมีประสิทธิภาพ
4) สังคมรู้เท่าทัน ร่วมคิดป้องกันการทุจริตโดยจะมีการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ 4 ประการ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ปลูกจิตสานึก ค่านิยม คุณธรรม และจริยธรรม และสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : รวมพลังแผ่นดินป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่หน่วยงานต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : สร้างบุคลากรมืออาชีพป้องกันและปราบปรามการทุจริต
การดาเนิน การตามยุ ทธศาสตร์ช าติว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตในส่ วนราชการ
สานักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สานักงาน ป.ป.ช.) และสานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ สานักงาน ( ป.ป.ท .) กาหนดให้ส่วนราชการจัดทา
แผนปฏิบั ติการป้ อ งกัน และปราบปรามการทุ จริตภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557 - 2559 โดยมี
แนวทางในการดาเนินงานคือ หากส่วนราชการได้จัดทาแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และมีการกาหนดแผนงาน/

โครงการ/กิ จ กรรม/ตัว ชี้ วัด ไว้แ ล้ ว และเห็ นว่ าสามารถตอบสนองยุทธศาสตร์ช าติฯ ได้ ก็ให้ นาแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ตัว ชี้วัด ดังกล่าว มาบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559 หากไม่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติฯ ก็ให้กาหนดขึ้นมาใหม่และ
นาไปบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 3 ปีด้วย โดยกาหนด แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ตัวชี้วัด ให้เป็นไปตาม
พันธกิจ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของโรงเรียน
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี โรงเรียนบ้านแสงภา จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 3 ปี (พ.ศ. 2562 – 2564 ) ขึ้นเพื่อเป็นกรอบในการดาเนินการป้องกัน
และปราบปรามการทุจ ริ ต ของสถานศึก ษา และให้ ส่ ว นราชการ/หน่ว ยงาน ใช้เป็นแนวทางในการจัดท า
แผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจาปีต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตสานึกในเรื่องความซื่อสั ตย์สุจริต
มีคุณธรรมจริยธรรมในการดาเนินชีวิต และปฏิบัติงาน
2. เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังมิให้เกิดการทุจริตการปฏิบัติและ/หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ในการปฏิบัติราชการขึ้นภายในหน่ วยงาน โดยประสานความร่ว มมือระหว่างภาครัฐและเครือข่ายภาค
ประชาชนในการติดตามตรวจสอบแจ้งข้อมูลเบาะแสการประพฤติมิชอบ
3. เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านแสงภา มีระบบการทางาน
และการตรวจสอบที่เข้มแข็งในการป้องกันการทุจริต
4. เสริมสร้างศักยภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ
ข้อมูลประกอบการจัดทาแผนป้องกันและปราบปรามการ
โรงเรียนบ้านแสงภา ได้จัดทาแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สานักงาน ป.ป.ช. กาหนดเป็นข้อมูลประกอบการจัดทาแผน

การติดตามผลความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
ประจาปีงบประมาณ 2562
โรงเรียนบ้านแสงภา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
แนวทางการตรวจติ ด ตามผลความก้ า วหน้ า การปฏิ บั ติ ง านตามแผนปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจ ริตภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ 2562 ดาเนินการดังนี้ ติดตามผลความก้าวหน้างาน/
โครงการ และงบประมาณประจาปีงบประมาณ 2562 โดยกาหนดกิจกรรมและแผนผัง ( Gantt Chart) การ
ติดตามผลความก้าวหน้าในห้วงระยะเวลาการในการดาเนินโครงการตาม แผนปฏิบัติการฯ ดังนี้

ความนา
หลักการและเหตุผลสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กาหนดประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการของโรงเรียนบ้านแสงภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ตัว ชี้วั ดที่ 7 ระดับ ความส าเร็ จ ของการดาเนิ นการ ตามมาตรการป้องกั นและปราบปรามการทุจริต โดย
พิจารณาจากผลสาเร็จของการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา
เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การทุจริตสถานศึกษา และการจัดการข้อ
ร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของครู บุคลากรทางการศึกษา ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และข้อกล่าวหาครู บุคลากรทางการศึกษา ที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ
รับผิดชอบต่อประชาชน ไม่มีคุณธรรม ไม่มีจริยธรรม ไม่คานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง และไม่มีธรรมาภิ
บาล ตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการที่เกี่ยวข้องได้กาหนดไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
การตรวจสอบและนาเรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง การแจ้งตักเตือนดาเนินคดี หรืออื่น
ๆ ตามระเบียบ ข้อกฎหมายที่กาหนดไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ในการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนบ้านแสงภา สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นั้น โรงเรียนบ้านแสงภา ได้ทาการศึกษา
และวิเคราะห์ข้อมูลจากแผนปฏิบัติ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา และผลการดาเนิ นการ
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาประจาปีง บประมาณ พ.ศ. 2559 โดย
กาหนดให้สถานศึกษาต้องจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานของตน เพื่อ
สนับสนุนและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ว่าด้วยการปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างจิตสานึก ค่านิยม ให้สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตสถานศึกษา
วัตถุประสงค์
มีการบริหารการจัดการอย่างเป็นระบบ ครูมีจรรยาบรรณ และมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
ครูผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
อยู่ในระดับดี สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยและอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม สามารถดารงตนอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข
ยุทธศาสตร์และมาตรการ/แนวทางดาเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เสริมสร้างจิตสานึกค่านิยม ให้สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
วัตถุประสงค์มุ่งส่งเสริมเสริมสร้างจิตสานึกและค่านิยมให้แก่สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิ
บาล โดยมี ทัศนคติ วิสั ยทัศน์ ในการร่ว มกันแก้ไขและรับผิ ดชอบต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติ มิช อบ
สถานศึกษา รวมทั้งการรณรงค์เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ทุกภาคส่วนมีวินัย เคารพกฎหมาย กฎและระเบียบ
ที่จะเป็นกลไก แก้ไขปัญหาการพัฒนา ตลอดจนเป็นการวางรากฐานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน
1. ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.1 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ครู บุคลากรทางการศึ กษา นักเรียน ให้ปฏิบัติงานและดาเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.2 ประยุกต์การนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดมรรคผลในทางปฏิบัติ
1.3 จัดให้มีหลักสูตรการเรียนรู้หรือการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่
ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน
2. ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ได้เรียนรู้และปฏิบัติงานตามหน้าที่ธรรมาภิบาล
2.1 ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นัก เรียน มีความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งมีการฝึกอบรม
เพื่อให้ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
2.2 ส่ งเสริ ม ให้ ค รู บุ ค ลากรทางการศึกษา นั กเรี ยน ได้ประพฤติปฏิ บัติต นตามมาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรม

2.3 ควบคุม กากับ ดูแลการปฏิบัติงาน การประพฤติปฏิบัติตนของครูบุคลากรทางการศึกษา
นักเรียน ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
3. กาหนดให้มีหลักสูตรทางการศึกษา เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สถานศึกษา
3.1 จัดให้มีหลักสูตรทางการศึกษา/หลักสูตรการฝึกอบรม ด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตสถานศึกษา
3.2 กาหนดให้หลักสูตรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา เป็นหลักสูตร บังคับ
ที่ใช้ฝึกอบรมครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ทุกระดับ
3.3 ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการ ตลอดจนข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันและปราบปราม การ
ทุจริตสถานศึกษา
4. ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต
4.1 ส่ งเสริ มการสร้างแรงจู งใจให้ ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ปฏิบัติห น้าที่ราช ความ
ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
4.2 รณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สังคมมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของ ประพฤติ
ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม
4.3 ส่งเสริม เชิดชู หน่วยงานหรือบุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตสถานศึกษา
4.4 ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างค่านิยมในการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริต
สถานศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา
วัตถุประสงค์มุ่งประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับทุกภาคส่วนในการป้องกันและ
ปราบปราม การทุจริตสถานศึกษา ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการติดตาม ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติ มิชอบในสถานศึกษา เสริมสร้างและ
พัฒนาเครือข่ายผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้ฐานให้เป็นกลไกในการตรวจสอบ ถ่วงดุล รวมถึ ง
การสร้างหลักประกันความปลอดภัยในการ แจ้งข้อมูลหรือเบาะแสในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน
1. บูรณาการหน่วยงานสถานศึกษากับองค์กรทุกภาคส่วน เพื่อสร้างความตระหนักและปลูกจิตสานึก
การเป็นพลเมืองดี
1.1 ประสานความร่ว มมือทางด้านข้อมูล และการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับ
องค์กรทุกภาคส่วน
1.2 ส่งเสริม สนับสนุน องค์กรและบุคลากรทางด้านสื่ อสารมวลชนให้มีความเข้มแข็งและอิสระใน
การทาหน้าที่ตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนรับทราบ
1.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อทาการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ใน การ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา โดยมีเว็บบอร์ดเพื่อติดต่อสื่อสารระหว่างกัน
1.4 เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ

2.1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมี
ความตื่นตัวต่อสภาพปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในสถานศึกษา
2.2 สร้างและพัฒนาช่องทางในการรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้มีความสะดวกหลากหลายรวมทั้ง
สร้างหลักประกันความปลอดภัยให้แก่บุคคล หน่วยงานหรือข้อมูลนั้น
2.3 ส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
2.4 กาหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้แจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้ได้รับรางวัลตอบแทน
2.5 ให้องค์กรหรือบุคลากรด้านสื่อสารมวลชนเป็นสื่อกลางในการแสวงหาความร่วมมือเพื่อป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา
3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอานาจทางการศึกษา
3.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา โดย
เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
3.2 พัฒนาประสิทธิภาพการติดตามประเมินผลการดาเนินการตามกลยุทธ์จุดเน้น เพื่อพัฒนา
คุณภาพทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา
วัตถุประสงค์มุ่งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อานาจให้เหมาะสม
ชัดเจนและ มีประสิทธิภาพ สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนให้มีศักยภาพ
ในการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ส่งเสริ มความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับ
หน่วยงานทุก ส่วน
มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน
1. พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุมพร้อมทั้งสร้างความโปร่งใสและเป็นธรรมในการ
บริหารงานบุคคลภายใต้ระบบคุณธรรม
1.1 ให้สถานศึกษาที่มีพันธกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีโครงสร้างของ
หน่วยงาน อัตรากาลัง การบริหารงานบุคคล และงบประมาณที่เหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจและความ
รับผิดชอบ
1.2 สนับสนุนให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อานาจระหว่างหน่วยงานสถานศึกษาด้วยกัน
1.3 ให้สถานศึกษา ควบคุมกากับติดตาม ประเมินผล การใช้อานาจในการปฏิบัติงานด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
2. สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชน ให้มีศักยภาพในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต
2.1 วางแนวทางและส่งเสริมบทบาทความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชน
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
2.2 ประสานความร่วมมือกับองค์กรภาคเอกชนเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
สถานศึกษา
3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร
3.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา
3.2 พัฒนาปรับปรุงและเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการบริหารงานที่โปร่งใสและเป็นธรรม
4. ส่งเสริมประสิทธิภาพการดาเนินงานด้านการจัดระบบการควบคุมภายในและบริหารจัดการความ
เสี่ยง

4.1 ส่งเสริมให้มีการจัดทารายงานการควบคุมภายในของสถานศึกษา
4.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกสถานศึกษามีแผนการตรวจสอบภายในที่เป็นระบบและประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตสถานศึกษา
วัตถุประสงค์มุ่งพัฒนาสมรรถนะขีดความสามารถให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาให้สัมฤทธิผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ไขสภาพการทุจริตให้
เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพให้สามารถร่วมมือหรือประสานการปฏิบัติกับองค์กรทุกภาค
ส่วน
มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน
1. พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถของครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
1.1 ก าหนดให้ ค รู บุ ค ลากรทางการศึ ก ษา นั ก เรี ย น ฝึ ก อบรมหลั ก สู ต รด้ า นการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษาเพื่อให้มีความเชี่ยวชาญ
1.2 กาหนดให้มีหลักสูตรการศึกษา และหลักสูตรการฝึกอบรมวิ ชาชีพด้านการป้องกันปราบปราม
การทุจริตสถานศึกษา
2. สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา
2.1 ส่งเสริมให้สถานศึกษาร่วมกันสร้างมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ
2.2 กาหนดให้มีหน่วยงานหลัก เพื่ อรับผิดชอบในการติดตามประเมินผล รวมถึงการลงโทษครู
บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน
3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน หลักสูตรบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี
3.2 ส่งเสริ มและสนับสนุน ให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติและ
แนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ต่าง ๆ
4. ส่ งเสริ มและสนั บ สนุ น ให้ มีการสร้า งองค์ ความรู้เรื่อ งการป้องกั นและปราบปรามการทุ จริตใน
สถานศึกษา
4.1 จัดให้มีกิจกรรมการสร้างองค์ความรู้ ในเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา
แก่ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน
4.2 ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีการแลกเปลี่ยนความรู้ และข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม
2. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีจิตสานึกในการเป็นพลเมืองดี ปฏิบัติงานตามระเบียบ
วินัย และมีความซื่อสัตย์สุจริต
3. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
สถานศึกษามากยิ่งขึ้น
4. คณะครู บุ คลากรทางการศึกษา ปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และยึ ดหลั กปรัช ญา
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางปฏิบัติ
5. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา มีความเข้าใจและให้ความร่วมมือในกิจกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา
บทสรุป
แผนปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต โรงเรียนบ้านแสงภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 จั ด ท าขึ้ น เพื่ อ ใช้ เ ป็ น แนวทางในการด าเนิ น งานในด้ า นการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ของ
สถานศึกษา ปฏิบัติงานในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เกิดผลสัมฤทธิ์
ตามที่คาดหวังไว้ ให้การปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่มีความรับผิดชอบ
ให้ผู้ปกครอง ชุมขน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความเชื่อถือในความมีคุณธรรม ความมีจริยธรรม
การปฏิบัติหน้าที่โดยการคานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการยึดมั่นในหลักธรรมาภิ
บาล สามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ให้ลด
น้อยลงได้อย่างมีประสิทธิและบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ดังนั้น ในการดาเนินงานด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต สถานศึกษา ต้องบูรณาการและอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และจะต้อง
ปฏิบัติอย่ างต่อเนื่องให้เป็ นระบบ โดยหากมีการบูรณาการความร่ว มมือจากทุกภาคส่ว นอย่างจริงจังและ
ต่อเนื่องแล้ว ก็จะส่งผลต่อการบรรลุตามผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังไว้ ส่วนราชการและสถานศึกษาปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความโปร่งใสและเป็นธรรม คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในสถานศึกษามากยิ่งขึ้น มี จิตสานึกในการเป็นพลเมืองดี ปฏิบัติงานตามระเบียบวินัย และมีความ
ซื่อสัตย์สุจริต ทุกภาคส่วนมีความเข้าใจและให้ความร่วมมือในกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สถานศึกษา ปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรมและยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางปฏิบัติ
รวมถึงส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับจังหวัดและระดับประเทศให้ยั่งยืนได้

