แผนปฏิบัตกิ ารป้ องกันและปราบปรามการทุจริต
ของสถานศึกษา
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โรงเรียนเซไลวิทยาคม อาเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19

แผนป้ องกันและปราบปรามการทุจริตของ โรงเรียนเซไลวิทยาคม
(ปี งบประมาณ 2562-2564)
ทีม่ า
หลักการและเหตุผล
การทุจริ ตและประพฤติมิชอบเป็ นปัญหาที่มีมานาน และยิง่ มีกระบวนการที่มีความซับซ้อน
มากขึ้น ถือเป็ นปั ญหาที่เกิดขึ้นทั้งในองค์การภาครัฐและเอกชน ซึ่ งนับวันจะทวีความรุ นแรงขึ้น ส่ งผลให้เกิดวิกฤต
ศรัทธาต่อสังคมไทย ปั จจุบนั มีการตรวจสอบและเผยแพร่ ให้สาธารณชนได้รับทราบ ทาให้ประชาชนให้ความ
สนใจการทางานของภาครัฐมากยิง่ ขึ้น
การป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตในภาครัฐ เป็ นวาระแห่งชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ 19 ธันวาคม 2549 โดยใช้ชื่อว่า “วาระแห่งชาติดา้ นจริ ยธรรม ธรรมาภิบาล การป้ องกันการทุจริ ตประพฤติ
มิชอบในภาครัฐ” ต่อมาคณะรัฐมนตรี มีมติ เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2551 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐนาแนวทาง
และมาตรการตามยุทธศาสตร์ ชาติวา่ ด้วยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต พ.ศ. 2551-2555 ไปใช้เป็ นกรอบ
ทิศทางการประสานความร่ วมมือในการดาเนินการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต และแปลงยุทธศาสตร์ ไปสู่
การปฏิบตั ิ โดยกาหนดเพิ่มเติมไว้ในแผนปฏิบตั ิราชการ 4 ปี และแผนปฏิบตั ิราชการประจาปี ของส่ วนราชการ
ซึ่ งจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบตั ิราชการ และการบูรณาการป้ องกันและปราบปรามแก้ไขปั ญหาการทุจริ ต
คอร์ รัปชัน่ ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล
ยุทธศาสตร์ ชาติวา่ ด้วยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต พ.ศ. 2557-2559 นโยบายการ
บริ หารจัดการที่ดี มุ่งเน้นเสริ มสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริ ยธรรม ให้แก่ขา้ ราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ และ
พัฒนาความโปร่ งใสในการปฏิบตั ิงาน พร้อมทั้งป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตและประพฤติมิชอบของ
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ นาไปสู่ การปฏิบตั ิให้บงั เกิดผลเป็ นรู ปธรรม และเป็ นเครื่ องมือชี้นาการพัฒนา
หน่วยงานจาก ทุกภาคส่ วน ให้เกิดการบูรณาการความร่ วมมือกันอย่างจริ งจังในการป้ องกันและปราบปรามการ
ทุจริ ต โดยมีวตั ถุประสงค์หลัก 4 ประการ คือ
1) สังคมไทยมีวนิ ยั คุณธรรมและจริ ยธรรม
2) เครื อข่ายจากทุกภาคส่ วน มีส่วนร่ วมในการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต
3) ระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม กระจาย และถ่วงดุลอานาจอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
4) สังคมรู ้เท่าทัน ร่ วมคิดป้ องกันการทุจริ ต โดยจะมีการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ 4 ประการ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ปลูกจิตสานึก ค่านิยม คุณธรรม และจริ ยธรรม และสร้างวินยั แก่ทุกภาคส่ วน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : รวมพลังแผ่นดินป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เสริ มสร้างความแข็งแกร่ งแก่หน่วยงานต่อต้านการทุจริ ต
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : สร้างบุคลากรมืออาชีพป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต

การดาเนิ นการตามยุทธศาสตร์ ชาติวา่ ด้วยการป้ องกัน และปราบปรามการทุจริ ตในส่ วนราชการ

สานักงานคณะกรรมการการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติ (สานักงาน ป.ป.ช.) และสานักงาน
คณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตในภาครัฐ (สานักงาน ป.ป.ท.) กาหนดให้ส่วนราชการ จัดทา
แผนปฏิบตั ิการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตภาครัฐ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2559-2562 โดยมีแนวทางใน
การดาเนินงาน คือ หากส่ วนราชการได้จดั ทาแผนปฏิบตั ิราชการ 4 ปี และมีการกาหนดแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ตัวชี้วดั ไว้แล้ว และเห็นว่าสามารถตอบสนองยุทธศาสตร์ ชาติฯ ได้ก็ให้นาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/
ตัวชี้วดั ดังกล่าว มาบรรจุไว้ในแผนปฏิบตั ิราชการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.
2559 – 2562 หากไม่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ ชาติฯ ก็กาหนดขึ้นมาใหม่และนาไปบรรจุไว้ในแผนปฏิบตั ิราชการ
3 ปี ด้วย โดยกาหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ตัวชี้วดั ให้เป็ นไปตามพันธกิจ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ของโรงเรี ยน ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการเป็ นไปตามมติคณะรัฐมนตรี โรงเรี ยนเซไลวิทยาคม จึงได้จดั ทาแผน
ป้องกันและปราบปรามการทุจริ ต 3 ปี (พ.ศ. 2562 – 2564) ขึ้น เพื่อเป็ นกรอบในการดาเนินการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริ ตของสถานศึกษา และให้ส่วนราชการ/หน่วยงาน ใช้เป็ นแนวทางในการจัดทาแผนปฏิบตั ิการ
การป้ องกันและปราบปราม การทุจริ ตประจาปี ต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่ งเสริ มให้ขา้ ราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา มีจิตสานึกในเรื่ องความซื่อสัตย์สุจริ ต มี
คุณธรรมจริ ยธรรมในการดาเนินชีวติ และปฏิบตั ิงาน
2. เพื่อป้ องกันและเฝ้าระวังมิให้เกิดการทุจริ ต การปฏิบตั ิและ/หรื อละเว้นการปฏิบตั ิหน้าที่โดยมิชอบใน
การปฏิบตั ิราชการขึ้นภายในหน่วยงานโดยประสานความร่ วมมือระหว่างภาครัฐและเครื อข่ายภาคประชาชนใน
การติดตามตรวจสอบแจ้งข้อมูลเบาะแสการประพฤติมิชอบ
3. เพื่อส่ งเสริ มให้ขา้ ราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรี ยนเซไลวิทยาคม มีระบบการทางานและ
การตรวจสอบที่เข้มแข็งในการป้ องกันการทุจริ ต
4. เสริ มสร้างศักยภาพของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ

ข้ อมูลประกอบการจัดทาแผนป้ องกันและปราบปรามการทุจริต
โรงเรี ยนเซไลวิทยาคม ได้จดั ทาแผนป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ชาติวา่
ด้วยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตที่สานักงาน ป.ป.ช. กาหนดเป็ นข้อมูลประกอบการจัดทาแผน

การติดตามผลความก้าวหน้ าตามแผนปฏิบัติการการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
ประจาปี งบประมาณ 2563 โรงเรียนเซไลวิทยาคม
แนวทางการตรวจติดตามผลความก้าวหน้าการปฏิบตั ิงานตามแผนปฏิบตั ิการป้ องกันและ ปราบปรามการ
ทุจริ ตภาครัฐ ประจาปี งบประมาณ 2563 ดาเนินการดังนี้
ติดตามผลความก้าวหน้างาน/โครงการ และงบประมาณประจาปี งบประมาณ 2563 โดยกาหนดกิจกรรม
และแผนผัง (Gantt Chart) การติดตามผลความก้าวหน้าในห้วงระยะเวลาการในการดาเนินโครงการตาม
แผนปฏิบตั ิการฯ ดังนี้
ที่

กิจกรรม

1

จัดประชุมเจ้าหน้าที่ผรู ้ ับผิดชอบ
และการจัดทาแผนปฏิบตั ิการฯ
ประจา ปี 2563 ทบทวน/วิเคราะห์
ความเสี่ ยงต่างๆ
จัดทาแผนปฏิบตั ิการฯ ประจาปี
2563 เสนอคณะกรรมการ
สถานศึกษา ผูอ้ านวยการโรงเรี ยน
ให้ความเห็นชอบ และจัดส่ ง
แผนปฏิบตั ิการฯให้ผอู ้ านวยการ
สานักงานเขตพื้นที่มธั ยมศึกษา
เขต 19
สารวจความคิดเห็นของผูม้ ีส่วนได้
ส่ วนเสี ย
ดาเนินการตามแผนปฏิบตั ิการฯ

2

3
4
5

6

เสนอสรุ ปผลการดาเนิ นงานต่อ
ผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่
มัธยมศึกษา เขต 19 เพื่อขอความ
เห็นชอบ
จัดทาเอกสารรายงานสรุ ปผลการ
ดาเนินการรายงานสานักงานเขต
พื้นที่มธั ยมศึกษา เขต 19 รับทราบ
ต่อไป

1

2

3

4

ระยะเวลา (เดือน)
5 6 7
8

9

10

11

12

แผนปฏิบัตกิ ารป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของสถานศึกษา
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ควำมนำ
หลักกำรและเหตุผล
สำนั กงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร (ก.พ.ร.) กำหนดประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมคำ
รับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของโรงเรียนหำนดพธิ์พิทยำคม ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ตัวชี้วัดที่ 7 ระดับ
ควำมสำเร็จของกำรดำเนินกำรตำมมำตรกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต โดยพิจำรณำจำกผลสำเร็จของกำร
ดำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจ ริตสถำนศึกษำ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วย
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศึกษำ และกำรจัดกำรข้อร้องเรียนเรื่องกำรทุจริต กำรปฏิบัติหรือละเว้น
กำรปฏิบัติหน้ำที่โดยมิชอบของครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 และข้อกล่ำวหำครู บุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรด้วยควำมรับผิดชอบต่อประชำชน ไม่มีคุณธรรม ไม่มีจริยธรรม ไม่
คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง และไม่มีธรรมำภิบำล ตำมที่มีกฎหมำย ระเบียบ แบบแผนของทำงรำชกำรที่
เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 กำรตรวจสอบและนำเรื่ องร้องเรียนเข้ำสู่กระบวนกำรสอบสวน
ข้อเท็จจริง กำรแจ้งตักเตือน ดำเนินคดี หรืออื่นๆ ตำมระเบียบ ข้อกฎหมำยที่กำหนดไว้ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
ในกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต โรงเรียนเซไลวิทยำคม ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2563 นั้ น โรงเรี ย นเซไลวิท ยำคมได้ท ำกำร ศึ ก ษำและวิ เ ครำะห์ ข้ อ มู ล จำกแผนปฏิบั ติ ก ำรป้อ งกั น และ
ปรำบปรำมกำรทุจริต สถำนศึกษำ และผลกำรดำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
สถำนศึกษำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 โดยกำหนดให้สถำนศึกษำต้องจัดทำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตในหน่วยงำนของตน เพื่อสนับสนุนและสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ว่ำ ด้วยกำรปรำบปรำมกำร
ทุจริตสถำนศึกษำ 4 ยุทธศำสตร์ ดังนี้
ยุทธศำสตร์ที่
ยุทธศำสตร์ที่
ยุทธศำสตร์ที่
ยุทธศำสตร์ที่

1
2
3
4

เสริมสร้ำงจิตสำนึก ค่ำนิยม ให้สถำนศึกษำบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำล
บูรณำกำรหน่วยงำนทุกภำคส่วน ในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศึกษำ
เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศึกษำ
พัฒนำศักยภำพครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน ในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริตสถำนศึกษำ

วิสัยทัศน์
สร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำ มุ่งมั่นพัฒนำจัดกำรศึกษำให้ได้ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำแห่งชำติ ภำยใต้หลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ
1. ประสำนควำมร่วมมือกับองค์กรต่ำงๆ เพื่อกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนอย่ำงทั่วถึง
2. เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของสถำนศึกษำ และพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีประสิทธิภำพ
3. พัฒนำขีดควำมสำมำรถของผู้เรียนให้เต็มตำมศักยภำพและมุ่งสู่มำตรฐำนกำรศึกษำ
4.ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนทุกรำยวิชำสู่มำตรฐำนสำกล
5. พัฒนำกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำย ปลูกฝังคุณธรรม ทักษะกำรคิดวิเครำะห์ ทักษะกำร
แสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง ทักษะกำรดำรงชีวิต รักษ์ควำมเป็นไทย และท้องถิ่นของตนเอง
6. นำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำบูรณำกำรกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและบริกำรชุมชน
วัตถุประสงค์
มีกำรบริหำรกำรจัดกำรอย่ำงเป็นระบบ ครูมีจรรยำบรรณ และมีคุณภำพตำมเกณฑ์มำตรฐำนวิชำชีพครู
ผู้เรียนเกิดทักษะกำรเรียนรู้ด้วยตนเองอย่ำงมีประสิทธิภำพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนอยู่ใน
ระดับดี สืบสำนศิลปวัฒนธรรมไทยและอนุรักษ์ทรัพยำกรสิ่งแวดล้อม สำมำรถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข
ยุทธศำสตร์และมำตรกำร/แนวทำงดำเนินงำน
ยุทธศำสตร์ที่ 1 : เสริมสร้ำงจิตสำนึก ค่ำนิยม ให้สถำนศึกษำบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำล
วัตถุประสงค์
มุ่งส่งเสริมเสริมสร้ำงจิตสำนึกและค่ำนิยมให้แก่สถำนศึกษำบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำล โดยมีทัศนคติ
วิสัยทัศน์ ในกำรร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหำกำรทุจริตและประพฤติมิชอบสถำนศึกษำ รวมทั้งกำรรณรงค์
เผยแพร่ ประชำสัมพันธ์ ให้ทุกภำคส่วนมีวินัย เคำรพกฎหมำย กฎและระเบียบ ที่จะเป็นกลไกในกำรแก้ไขปัญหำ กำร
พัฒนำ ตลอดจนเป็นกำรวำงรำกฐำนในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
มำตรกำร/แนวทำงดำเนินงำน
1. ส่งเสริมกำรปฏิบัติงำนและกำรดำเนินชีวิตตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
1.1 เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน ให้ปฏิบัติงำนและดำเนิน
ชีวิตตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
1.2 ประยุกต์กำรนำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ให้เกิดมรรคผลในทำงปฏิบัติ
1.3 จัดให้มีหลักสูตรกำรเรียนรู้หรือกำรฝึกอบรมเกี่ยวกับกำรใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
แก่ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน

2. ส่งเสริมให้ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน ได้เรียนรู้และปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ด้วยหลัก
ธรรมำภิบำล
2.1 ส่งเสริมให้ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ รวมทั้งมีกำรฝึกอบรม
เพื่อให้ปฏิบัติงำนตำมหลักธรรมำภิบำล
2.2 ส่งเสริมให้ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน ได้ประพฤติปฏิบัติตนตำมมำตรฐำนทำง
คุณธรรมและจริยธรรม
2.3 ควบคุม กำกับ ดูแลกำรปฏิบัติงำน กำรประพฤติปฏิบัติตนของครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ
นักเรียน ให้เป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำลและมำตรฐำนทำงคุณธรรมและจริยธรรม
3. กำหนดให้มีหลักสูตรทำงกำรศึกษำเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
สถำนศึกษำ
3.1 จัดให้มีหลักสูตรทำงกำรศึกษำ/หลักสูตรกำรฝึกอบรม ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริตสถำนศึกษำ
3.2 กำหนดให้หลักสูตรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศึกษำ เป็นหลักสูตร
บังคับที่ใช้ฝึกอบรมครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน ทุกระดับ
3.3 ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ทำงวิชำกำร ตลอดจนข้อมูลข่ำวสำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริตสถำนศึกษำ
4. ส่งเสริมค่ำนิยมกำรยกย่องและเชิดชูควำมดี ควำมซื่อสัตย์สุจริต และกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
4.1 ส่งเสริมกำรสร้ำงแรงจูงใจให้ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรด้วย
ควำมซือ่ สัตย์ สุจริต เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
4.2 รณรงค์ เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ให้สังคมมีค่ำนิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่ำของกำร
ประพฤติปฏิบัติตนตำมหลักคุณธรรมและจริยธรรม
4.3 ส่งเสริม เชิดชู หน่วยงำนหรือบุคคลที่มีผลงำนดีเด่นด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริตสถำนศึกษำ
4.4 ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภำคส่วนร่วมกันสร้ำงค่ำนิยมในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริตสถำนศึกษำ
ยุทธศำสตร์ที่ 2 : บูรณำกำรหน่วยงำนทุกภำคส่วน ในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศึกษำ
วัตถุประสงค์
มุ่งประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนสถำนศึกษำกับทุกภำคส่วนในกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริตสถำนศึกษำ ส่งเสริมบทบำทและกำรมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมกำรสถำนศึกษำในกำร
ติดตำม ตรวจสอบกำรทุจริตหรือประพฤติ มิชอบในสถำนศึกษำ เสริมสร้ำงและพัฒนำเครือข่ำยผู้ปกครอง ชุมชน
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำให้เป็นกลไกในกำรตรวจสอบ ถ่วงดุล รวมถึงกำรสร้ำงหลัก ประกันควำมปลอดภัยในกำร
แจ้งข้อมูลหรือเบำะแสในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต

มำตรกำร/แนวทำงดำเนินงำน
1. บูรณำกำรหน่วยงำนสถำนศึกษำกับองค์กรทุกภำคส่วนเพื่อสร้ำงควำมตระหนักและปลูกจิตสำนึกกำร
เป็นพลเมืองดี
1.1 ประสำนควำมร่วมมือทำงด้ำนข้อมูลและกำรปฏิบัติงำนระหว่ำงหน่วยงำนสถำนศึกษำกับ
องค์กรทุกภำคส่วน
1.2 ส่งเสริม สนับสนุน องค์กรและบุคลำกรทำงด้ำนสื่อสำรมวลชนให้มีควำมเข้มแข็งและเป็น
อิสระในกำรทำหน้ำที่ตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรให้สำธำรณชนรับทรำบ
1.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้สถำนศึกษำมีระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อทำกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์
ในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศึกษำ โดยมีเว็บบอร์ดเพื่อติดต่อสื่อสำร
ระหว่ำงกัน
1.4 เสริมสร้ำงและพัฒนำเครือข่ำยผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ
2. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชนในกำรติดตำมตรวจสอบกำรทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
2.1 เสริมสร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้เพื่อให้ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมกำรสถำนศึกษำมีควำม
ตื่นตัวต่อสภำพปัญหำกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในสถำนศึกษำ
2.2 สร้ำงและพัฒนำช่องทำงในกำรรับแจ้งข้อมูลหรือเบำะแส ให้มีควำมสะดวกหลำกหลำย
รวมทั้งสร้ำงหลักประกันควำมปลอดภัยให้แก่บุคคล หน่วยงำนหรือข้อมูลนั้น
2.3 ส่งเสริมสิทธิในกำรรับรู้และกำรเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำร
2.4 กำหนดมำตรกำรสร้ำงแรงจูงใจให้แก่ผู้แจ้งข้อมูลหรือเบำะแส ให้ได้รับรำงวัลตอบแทน
2.5 ให้องค์กรหรือบุคลำกรด้ำนสื่อสำรมวลชนเป็นสื่อกลำงในกำรแสวงหำควำมร่วมมือเพื่อ
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศึกษำ

3. พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำตำมแนวทำงกำรกระจำยอำนำจทำงกำรศึกษำ
3.1 พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรงบประมำณสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ
โดยเน้นกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วน
3.2 พัฒนำประสิทธิภำพกำรติดตำมประเมินผลกำรดำเนินกำรตำมกลยุทธ์จุดเน้น เพื่อพัฒนำ
คุณภำพทำงกำรศึกษำ

ยุทธศำสตร์ที่ 3 : เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศึกษำ
วัตถุประสงค์
มุ่งพัฒนำระบบและกลไกในกำรตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลกำรใช้อำนำจให้เหมำะสมชัดเจน
และมีประสิทธิภำพ สร้ำงกลไกควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนสถำนศึกษำกับภำคเอกชนให้มีศักยภำพในกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริต ส่งเสริมควำมร่วมมือด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตกับหน่วยงำนทุกภำคส่วน
มำตรกำร/แนวทำงดำเนินงำน
1. พัฒนำระบบและกลไกในกำรตรวจสอบ ควบคุม พร้อมทั้งสร้ำงควำมโปร่งใสและเป็นธรรมในกำร
บริหำรงำนบุคคลภำยใต้ระบบคุณธรรม
1.1 ให้สถำนศึกษำที่มีพันธกิจด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต มีโครงสร้ำงของ
หน่วยงำน อัตรำกำลัง กำรบริหำรงำนบุคคล และงบประมำณที่เหมำะสม สอดคล้องกับ
ภำรกิจและควำมรับผิดชอบ
1.2 สนับสนุนให้มีกำรตรวจสอบและถ่วงดุลกำรใช้อำนำจระหว่ำงหน่วยงำนสถำนศึกษำ
ด้วยกันเอง
1.3 ให้สถำนศึกษำ ควบคุม กำกับ ติดตำม ประเมินผล กำรใช้อำนำจในกำรปฏิบัติงำนด้ำน
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
2 . สร้ำงกลไกควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนสถำนศึกษำกับภำคเอกชนให้มีศักยภำพในกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต
2.1 วำงแนวทำงและส่งเสริมบทบำทควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนสถำนศึกษำกับภำคเอกชน
ในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
2.2 ประสำนควำมร่วมมือกับองค์กรภำคเอกชนเกี่ยวกับกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
ในสถำนศึกษำ
3. พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรองค์กร
3.1 พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรของสถำนศึกษำ
3.2 พัฒนำปรับปรุงและเผยแพร่หลักเกณฑ์ในกำรบริหำรงำนที่โปร่งใสและเป็นธรรม
4. ส่งเสริมประสิทธิภำพกำรดำเนินงำนด้ำนกำรจัดระบบกำรควบคุมภำยในและบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง
4.1 ส่งเสริมให้มีกำรจัดทำรำยงำนกำรควบคุมภำยในของสถำนศึกษำ
4.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกสถำนศึกษำมีแผนกำรตรวจสอบภำยในที่เป็นระบบและมี
ประสิทธิภำพ

ยุทธศำสตร์ที่ 4 : พัฒนำศักยภำพครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน ในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
สถำนศึกษำ
วัตถุประสงค์
มุ่งพัฒนำสมรรถนะ และขีดควำมสำมำรถให้ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน ในกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศึกษำให้สัมฤทธิผลได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เพื่อแก้ไขสภำพปัญหำกำรทุจริตให้เป็น
ระบบอย่ำงต่อเนื่อง สร้ำงมำตรฐำนทำงวิชำชีพให้สำมำรถร่วมมือหรือประสำนกำรปฏิบัติกับองค์กรทุกภำคส่วน
มำตรกำร/แนวทำงดำเนินงำน
1. พัฒนำสมรรถนะและขีดควำมสำมำรถของครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน ในกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต
1.1 กำหนดให้ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน ฝึกอบรมหลักสูตรด้ำนกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต ในสถำนศึกษำ เพื่อให้มีควำมเชี่ยวชำญ
1.2 กำหนดให้มีหลักสูตรกำรศึกษำ และหลักสูตรกำรฝึกอบรมวิชำชีพด้ำนกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศึกษำ
2. สร้ำงมำตรฐำนทำงวิชำชีพด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศึกษำ
2.1 ส่งเสริมให้สถำนศึกษำร่วมกันสร้ำงมำตรฐำนจรรยำบรรณวิชำชีพ
2.2 กำหนดให้มีหน่วยงำนหลัก เพื่อรับผิดชอบในกำรติดตำมประเมินผล รวมถึงกำรลงโทษ
ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน
3. ส่งเสริมกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี
3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำรฝึกอบรมครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน หลักสูตรกำร
บริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี
3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำรฝึกอบรมหลักสูตรคุณธรรมและจริยธรรมในกำรปฏิบัติหน้ำที่
และแนวทำงปฏิบัติตำม พ.ร.บ. ต่ำง ๆ
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำรสร้ำงองค์ควำมรู้เรื่องกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในสถำนศึกษำ
4.1 จัดให้มีกิจกรรมกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ในเรื่องกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศึกษำ
แก่ ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน
4.2 ส่งเสริมให้หน่วยงำนภำครัฐมีกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ และข้อมูลข่ำวสำรด้ำนกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1. โรงเรียนเซไลวิทยำคม ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมโปร่งใสและเป็นธรรม
2. คณะครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน มีจิตสำนึกในกำรเป็นพลเมืองดี ปฏิบัติงำนตำม
ระเบียบวินัย และมีควำมซื่อสัตย์สุจริต
3. คณะครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน มีควำมรู้เรื่องกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริตในสถำนศึกษำมำกยิ่งขึ้น
4. โรงเรียนเซไลวิทยำคม ปฏิบัติงำนตำมหลักคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นแนวทำงปฏิบัติ
5. โรงเรียนเซไลวิทยำคม มีควำมเข้ำใจและให้ควำมร่วมมือในกิจกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริตในสถำนศึกษำ
6. ส่งผลต่อกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจและสังคมในสถำนศึกษำได้อย่ำงมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป
บทสรุป
แผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต โรงเรียนเซไลวิทยำคม ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.
2559 จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรดำเนินงำนในด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของสถำนศึกษำ
ปฏิบัติงำนในด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์ เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมที่คำดหวังไว้
ทำให้กำรปฏิบัติรำชกำรตำมอำนำจหน้ำที่ของข้ำรำชกำรเป็นไปในลักษณะที่มีควำมรับผิดชอบ ทำให้ผู้ปกครอง
ขุมขน คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ มีควำมเชื่อถือในควำมมีคุณธรรม ควำมมีจริยธรรม กำรปฏิบัติหน้ำที่โดยกำร
คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมำกกว่ำประโยชน์ส่วนตน และกำรยึดมั่นในหลักธรรมำภิบำล สำมำรถแก้ไขปัญหำกำร
ทุจริตและประพฤติมิชอบของคณะครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน ให้ลดน้อยลงได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และบัง
เกิดผลอย่ำงเป็นรูปธรรมมำกยิ่งขึ้น
ดังนั้น ในกำรดำเนินงำนด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศึกษำ ต้องบูรณำกำรและอำศัย
ควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วน และจะต้องปฏิบัติอย่ำงต่อเนื่องให้เป็นระบบ โดยหำกมีกำรบูรณำกำรควำมร่วมมือ
จำกทุกภำคส่วนอย่ำงจริงจังและต่อเนื่องแล้ว ก็จะส่งผลต่อกำรบรรลุตำมผลสัมฤทธิ์ที่คำดหวังไว้ ส่วนรำชกำรและ
สถำนศึกษำ ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมโปร่งใสและเป็นธรรม คณะครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน มีควำมรู้เรื่อง
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในสถำนศึกษำมำกยิ่งขึ้น มีจิตสำนึกในกำรเป็นพลเมืองดี ปฏิบัติงำนตำม
ระเบียบวินัย และมีควำมซื่อสัตย์สุจริต ทุกภำคส่วนมีควำมเข้ำใจและให้ควำมร่ วมมือในกิจกรรมกำรป้ องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศึกษำ ปฏิบัติงำนตำมหลักคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นแนวทำงปฏิบัติ รวมถึงส่งผลต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมในระดับจังหวัดและระดับประเทศให้ยั่งยืนได้
อีกด้วย

