แผนปฏิบัตกิ ารป้องกันการทุจริต ประจำปีการศึกษา 2564

โรงเรียนด่านสวีวทิ ยา

สํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร
สำนักงานคณะกรรมกรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

แผนปฏิบตั ิการการป้องกันการทุจริตประจำปี
หลักการและเหตุผล
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กำหนดประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำ
รับ รองการปฏิบ ัติร าชการของโรงเรีย นด่านสวีว ิทยาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตัว ชี้ว ัดที่ 7 ระดับ
ความสำเร็จของการดำเนิน การตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยพิจารณาจากผลสำเร็จของ
การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึ กษา และการจัดการข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติ
หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของครู บุคลากรทางการศึ กษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และข้อ
กล่าวหาครู บุคลากรทางการศึกษา ที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความรับผิดชอบต่อประชาชน ไม่มีคุณธรรม
ไม่มีจริยธรรม ไม่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง และไม่มีธรรมาภิบาล ตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ แบบแผน
ของทางราชการที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การตรวจสอบและนำ เรื่องร้องเรียนเข้าสู่
กระบวนการสอบสวนข้ อเท็จ จริ ง การแจ้งตักเตื อ น ดำเนินคดี ตามระเบียบ ข้ อกฎหมายที่ ก ำหนดไว้ ใ น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ในการจั ด ทำแผนปฏิ บ ั ต ิ ก ารป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต โรงเรี ย นด่ า นสวี ว ิ ท ยาประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 โรงเรียนด่านสวีวิทยาได้ทำการศึกษาและวิเคราะห์ ข้อมูลจากแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตสถานศึ กษา และผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยกำหนดให้สถานศึกษาต้องจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานของตน เพื่อสนับสนุนและสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปราบ
ปรามารทุจริตสถานศกษา 4 ยุทธศาสตร์ดังนี้
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 เสริมสร้างจิตสำนึกค่านิยม ให้สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแขงในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศกษา นักเรียนในการป้องกันและ ปราบปราม
การทุจริตสถานศกษา
วิสยั ทัศน์
โรงเรียนด่านสวีใสสะอาด บุคลากรและนักเรียนร่วมต้านทุจริต
พันธกิจ
1. เสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยม ให้กับครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนยึดหลักธรรมาภิบาล
2. บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในสถานศึกษา
3. ส่งเสริมบทบาทผู้ปกครอง ชุมชนคณะกรรมการสถานศึกษาให้เข้ามามีส่วนร่ วมในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
4. สร้างกลไกและพัฒนาระบบการตรวจสอบ ถ่วงดุลการใช้อำนาจของเจ้ าหน้าที่ของรัฐให้มีความ
เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ

5. ส่งเสริม/สนับสนุนการจัดองค์ความรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษาอย่าง
จริงจังและต่อเนื่อง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงานของส่วนราชการภายในสถานศึกษาให้มีความโปร่งใส และเป็น
ธรรม
2. เพื่อส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ
ต่อประชาชน
3. เพื่อส่งเริมให้สถานศึกษา ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมและนำหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ในการปฏิบัติ
4. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแขงและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการป้องกันและ ปราบปรามการ
ทุจริต

ยุทธศาสตร์และมาตรการ/แนวทางดำเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เสริมสร้างจิตสำนึกค่านิยมให้สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
วัตถุประสงค์
มุ่งส่งเสริมเสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้แก่สถานศึ กษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมี
ทัศนคติวิสัยทัศน์ในการร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบสถานศึกษา รวมทั้ง
การรณรงค์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนมีวินัยเคารพกฎหมาย กฎและระเบียบที่จะเป็น กลไกในการ
แก้ไขปัญหาการพัฒนาตลอดจนเป็นการวางรากฐานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน ภาครัฐได้อย่างมี
ประสทธิภาพ
มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน
1. ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.1 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนให้ปฏิบัติงานและ ดำเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.2 ประยุกต์การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดมรรคผลในทางปฏิบัติ
2. ส่งเสริมให้ครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนได้เรียน และปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยหลักธรรมาภิบาล
2.1 ส่งเสริมให้ครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจรวมทั้งการฝึกอบรมเพื่อให้
ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
2.2 ส่งเสริมให้ครูบุคลากรทางการศกษา นักเรียนได้ประพฤติปฏิบัติตนามมาตรฐานทาง คุณธรรมและ
จริยธรรม

3. กำหนดให้มีหลักสูตรทางการศึกษาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สถานศึกษา
3.1 จัดให้มีหลักสูตรทางการศึกษา/หลักสูตรการฝึกอบรม ด้านการป้องันและปราบปราม การทุจริต
สถานศึกษา
3.2 กำหนดให้หลักสูตรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา เป็นหลักสูตร บังคับที่ใช้
ฝึกอบรมครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนทุกระดับ
4. ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดช ความดีความซื่อสัตย์ สุจริตและการต่อต้านการทุจริต
4.1 ส่งเสริมกาสร้างแรงจูงใจให้ครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนปฏิบัติหน้าที่ราชการ ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริตเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
4.2 รณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้สังคมมีค่านิยมยกย่องเชิดชูและเห็นคุณค่าของการประพฤติ
ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศกษา
วัตถุประสงค์
มุ่งประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตสถานศึกษา ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการ สถานศึกษาใน
การติดตาม ตรวจสอบการทุจริตหรื อประพฤติมิชอบในสถานศึกษา เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครอง
ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาให้เป็นกลไกในการตรวจสอบ ถ่วงดุล รวมถึงการสร้าง หลักประกันความ
ปลอดภัยในการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน
1. บูรณาการหน่วยงานสถานศึกษากับองค์กรทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความตระหนักและปลูกจิตสำนึกการเป็น
พลเมืองดี
1.1 ประสานความร่วมมือทางด้านข้อมูลและการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับองค์กรทุก
ภาคส่วน
1.2 ส่งเสรมสนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบอินเทอร์ เน็ต เพื่อทำการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา
1.3 เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
2.1 สร้างและพัฒนาช่องทางในการรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้มีความสะดวก หลากหลาย รวมทั้ง
สร้างหลักประกันความปลอดภัยให้แก่บุคคลหน่วยงานหรือข้อมูลนั้น
2.2 ส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และการเข้้าถึงข้อมูลข่าวสาร
3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอำนาจทางการศึกษา
3.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหางบประมาณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาโดยเน้น
การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

3.2 พัฒนาประสิทธิภาพการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามกลยุทธ์ จุดเน้นเพื่อฒนาคุณภาพทาง
การศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา
วัตถุประสงค์
มุ่งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสม ชัดเจนและมี
ประสทธิภาพสร้างกลไกความร่วมอระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนให้มีศักยภาพ ในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตส่งเสริมความร่วมอด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับหน่วยงานทุกฝ่าย
มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน
1. พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุมพร้อมทั้งสร้างความโปร่งใสและเป็นธรรมในการ บริหารงาน
บุคคลภายใต้ระบบคุณธรรม
1.1 สนับสนุนให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจระหว่างฝ่ายงานตนเอง
1.2 สถานศึกษาควบคุมกำกับติดตาม ประเมินผลการใช้อำนาจในการปฏิบัติ งานด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
2 . สร้ า งกลไกความร่ ว มมื อ ระหว่ า งหน่ ว ยงานสถานศึ ก ษากั บ ภาคเอกชนให้ ม ี ศั ก ยภาพในการป้ อ งกั น
และปราบปรามการทุจริต
2.1 วางแนวทางและส่งเสริมบทบาทความร่วมมื อหว่างหน่ว ยงาสถานศึ กษากับภาคเอกชนในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกร
3.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา
3.2 พัฒนาปรับปรุงและเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการบริหารงานที่โปร่งใสและเป็นธรรม
4. ส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการจัดระบบการควบคุมภายในและบริหารจัดกาความเสี่ยง
4.1 ส่งเสริมให้มีการจัดทำรายงานการควบคุมภายในของสถานศึกษา
4.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้สถาศึกษามีแผนการตรวจสอบภายในที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ท4ี่ : พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สถานศึกษา
วัตถุประสงค์
มุ่งพัฒนาสมรรถนะ และขีดความสามารถให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาให้สัมฤทธิ์ผลได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่ อแก้ไขสภาพปัญหาการทุจริตให้เป็น
ระบบอย่างต่อเนื่อง สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพให้สามารถร่วมมือหรือประสานการปฏิบัติกับองค์กรทุกภาคส่วน
มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน
1.พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถของครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนในการป้องกัน และปราบปราม
การทุจริต

1.1 กำหนดให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนฝึกอบรมหลักสูตรด้านการปองกันและปราบปราม
การทุจริตในสถานศึกษาเพื่อให้มีความเชี่ยวชาญ
2. สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพด้านการป้องันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา
2.1 ส่งเสริมให้สถานศึกษาร่วมกันสร้างมาตรฐานจรรยาบรณวิชาชีพ
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสร้างองค์ความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา
3.1 จัดให้มีกิจการรสร้างองค์ความรู้ในเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สถานศึกษาแก่ครู
บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. โรงเรียนด่านสวีวิทยาปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม
2. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนมีจิตสำนึกในการเป็นพลเมืองดี ปฏิบัติงานตามระเบียบวินัย
และมีความซื่อสัตย์ สุจริต
3. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนมีความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
สถานศึกษามากยิ่งขึ้น
4. โรงเรียนด่านสวีวิทยาปฏิบตั ิงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และยึด หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นแนวทางปฏิบัติ
5. โรงเรียนด่านสวีวิทยามีความเข้าใจและให้ความร่วมมือในกิจรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในสถานศึกษา
6. ส่งผลต่อการเจริญเติบโทางเศรษฐกิจและสังคมในสถานศึกษาได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป
บทสรุป
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนด่านสวีวิทยาประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564
จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ สถานศึกษา
ปฏิบัติงานในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้บรรลุตามวัตถุประสงค์เกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่คาดหวังไว้
ดังนั้น ในการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ต้องบูณาการและอาศัย
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และจะต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องให้เป็นระบบ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา
นักเรียน มีความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษามากยิ่งขึ้น

