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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

ประจาปี 2563

โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม อาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
]

กระทรวงศึกษาธิการ
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คานา
การทุจริต เป็นปัญหาใหญ่ที่ยังคงขยายวงกว้าง และส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนในหลาย ๆ ด้าน
ก่ อให้เ กิ ดความเสียหายต่อ สัง คมและประเทศชาติ จากสถานการณ์ก ารทุ จ ริตที่ มี อยู่เ ป็นจ านวนมาก ใน
สังคมไทย จึงได้มีการจัดทายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากล มุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐาน
ทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือ
จากฝ่ายการเมื อ ง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทั ก ษ์ รัก ษาผลประโยชน์ของชาติ แ ละ
ประชาชน เพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิ ในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ เพื่อ
เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ฯ ให้เกิดเป็นรูปธรรม โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม จึงจัดทา
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม ประจาปีงบประมาณ 2563 ตาม กรอบการ
จั ด ท าแผนปฏิ บัติ ก ารป้อ งกั น การทุ จ ริต ส านั ก งานป้อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริต ซึ่ ง สอดคล้องกั บ
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2564)
เพื่อดาเนินการปองกันการทุจริตในสถานศึกษาตอไป
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แผนปฏิบตั กิ ารป้องกัน การทุจริตประจาปี 2563
ที่มาหลักการและเหตุผล
การทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นปัญหาที่มีมานาน และยิ่งมีกระบวนการที่มีความซับซ้อนมากขึ้น
ถือเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งในองค์ก ารภาครัฐและเอกชน ซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงขึ้น ส่งผลให้เกิดวิกฤต
ศรัทธาต่อสังคมไทย ปัจจุบันมีการตรวจสอบและเผยแพร่ให้สาธารณชนได้รับทราบ ทาให้ประชาชนให้ความ
สนใจการทางานของภาครัฐมากยิ่งขึ้น
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เป็นวาระแห่งชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ 19 ธันวาคม 2549 โดยใช้ชื่อ ว่า “วาระแห่งชาติด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาล การป้องกันการทุจริต
ประพฤติ มิชอบในภาครัฐ” ต่อมาคณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2551 เห็นชอบให้หน่วยงาน
ภาครัฐนาแนวทางและมาตรการตามยุท ธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกั นและปราบปรามการทุจ ริต พ.ศ.
2551-2555 ไปใช้เป็นกรอบ ทิศทางการประสานความร่วมมือในการดาเนินการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต และแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่ การปฏิบัติ โดยกาหนดเพิ่มเติมไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีของส่วนราชการ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติราชการ และการบูรณาการป้องกัน
และปราบปรามแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล
ยุท ธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้อ งกั นและปราบปรามการทุ จ ริต พ.ศ. 2557-2559 นโยบายการ
บริหารจัดการที่ดี มุ่งเน้นเสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
และพัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ นาไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม และเป็นเครื่องมือชี้นาการพัฒนา
หน่วยงานจากทุกภาคส่วน ให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือกันอย่างจริงจังในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต โดยมีวัตถุประสงค์หลัก 4 ประการ คือ
1) สังคมไทยมีวินัย คุณธรรมและจริยธรรม
2) เครือข่ายจากทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
3) ระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม กระจาย และถ่วงดุลอานาจอย่างมีประสิทธิภาพ
4) สังคมรู้เท่าทัน ร่วมคิดป้องกันการทุจริต โดยจะมีการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ 4 ประการ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปลูกจิตสานึก ค่านิยม คุณธรรม และจริยธรรม และสร้างวินัยแก่ทกุ ภาคส่วน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 รวมพลังแผ่นดินป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่หน่วยงานต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างบุคลากรมืออาชีพป้องกันและปราบปรามการทุจริต
การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตในส่วนราชก าร
สานักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สานักงาน ป.ป.ช.) และสานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สานักงาน ป.ป.ท.) กาหนดให้ส่วนราชการ จัดทา
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2562 โดยมี
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แนวทางในการดาเนินงาน คือ หากส่วนราชการได้จัดทาแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และมีการกาหนดแผนงาน/
โครงการ/ กิ จ กรรม/ตัวชี้วัด ไว้แล้ว และเห็นว่าสามารถตอบสนองยุท ธศาสตร์ชาติฯ ได้ก็ ให้นาแผนงาน/
โครงการ/กิ จ กรรม/ตัวชี้วัด ดัง กล่าว มาบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2562 หากไม่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติฯ ก็กาหนดขึ้นมาใหม่และ
นาไปบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี ด้วย โดยกาหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ตัวชี้วัด ให้เป็นไปตาม
พันธกิจ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของโรงเรียน ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี
เพื่อเป็นกรอบในการดาเนินการป้องกั นและปราบปรามการทุ จริตของสถานศึก ษา และให้ส่ วนราชการ/
หน่วยงาน ใช้เป็นแนวทางในการจัดทาแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจาปีต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจติ สานึกในเรื่องความซือ่ สัตย์สุจริต
มีคุณธรรมจริยธรรมในการดาเนินชีวิต และปฏิบัตงิ าน
2. เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังมิให้เกิดการทุจริต การปฏิบัติและ/หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบในการปฏิบัตริ าชการขึ้นภายในหน่วยงานโดยประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและ
เครือข่ายภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบแจ้งข้อมูลเบาะแสการประพฤติมิชอบ
3. เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม มีระบบการทางานและ
การตรวจสอบทีเ่ ข้มแข็งในการป้องกันการทุจริต
4. เสริมสร้างศักยภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ
ข้อมูลประกอบการจัดทาแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม ได้จัดทาแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สานักงาน ป.ป.ช. กาหนดเป็นข้อมูลประกอบการจัดทาแผน
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การติดตามผลความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจาปี 2563
โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม
แนวทางการตรวจติดตามผลความก้าวหน้าการปฏิบัตงิ านตามแผนปฏิบัตกิ ารป้องกันและปราบปราม
การทุจริตภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ 2563 ดาเนินการดังนี้
ติดตามผลความก้าวหน้างาน/โครงการ และงบประมาณประจาปีงบประมาณ 2563 โดยกาหนด
กิจกรรมและแผนผัง (Gantt Chart) การติดตามผลความก้าวหน้าในห้วงระยะเวลาการในการดาเนิน
โครงการตามแผนปฏิบัติการฯ ดังนี้

ที่

กิจกรรม

1 จัดประชุมเจ้าหน้าทีผ่ รู้ ับผิดชอบ
และการจัดทาแผนปฏิบัติการฯ
ประจาปี 2563 ทบทวน/วิเคราะห์
ความเสี่ยงต่างๆ
2 จัดทาแผนปฏิบัติการฯ ประจาปี
2563 เสนอคณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้อานวยการโรงเรียน
ให้ความเห็นชอบ
3 สารวจความคิดเห็นของผู้มสี ่วนได้
ส่วนเสีย
4 ดาเนินการตามแผนปฏิบัตกิ ารฯ
5 เสนอสรุปผลการดาเนินงานต่อ
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
มัธยมศึกษา เขต 18 เพื่อขอความ
เห็นชอบ
6 จัดทาเอกสารรายงานสรุปผลการ
ดาเนินการรายงานสานักงานเขต
พื้นที่มัธยมศึกษา เขต 18
รับทราบต่อไป
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หลักการและเหตุผล
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กาหนดประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคา
รับรองการปฏิบัติราชการของโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตัวชี้วัดที่ 7 ระดับ
ความสาเร็จของการดาเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยพิจารณาจากผลสาเร็จของ
การดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา และการจัดการข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การ
ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของครู บุคลากรทางการศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ
ข้อกล่าวหาครู บุคลากรทางการศึกษา ที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความรับผิดชอบต่อประชาชน ไม่มี
คุณธรรม ไม่ มี จ ริยธรรม ไม่ คานึง ถึง ประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ ตั้ง และไม่ มีธรรมาภิบาล ตามที่ มีกฎหมาย
ระเบียบ แบบแผนของทางราชการทีเ่ กี่ยวข้องได้กาหนดไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 การตรวจสอบและนา
เรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง การแจ้งตักเตือน ดาเนินคดี หรืออื่นๆ ตามระเบียบ ข้อ
กฎหมายที่กาหนดไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
การจัดท าแผนปฏิบัติก ารป้อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริตโรงเรี ยนสั ตหีบ วิ ท ยาคม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 นั้น โรงเรียนสัตหีบวิทยาคมได้ทาการ ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากแผนปฏิบัติการ
ป้องกั นและปราบปรามการทุ จ ริตสถานศึก ษา และผลการดาเนินการตามแผนปฏิบั ติก ารป้อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยกาหนดให้สถานศึกษาต้องจัดทา
แผนปฏิ บัติก ารป้อ งกั นและปราบปรามการทุ จ ริตในหน่ว ยงานของตน เพื่อสนับ สนุนและสอดคล้องกั บ
ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างจิตสานึก ค่านิยม ให้สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตสถานศึกษา

วิสัยทัศน์
โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม มุ่งมั่นให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีความรู้ รับผิดชอบต่อสังคม ดารงชีวิตบนพื้นฐาน
ความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
พันธกิจ
1. ส่งเสริมและปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมหลัก
12 ประการ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. พัฒนาผูเ้ รียนให้มีความรูเ้ ต็มศักยภาพตามมาตรฐานสากล และใช้สื่อเทคโนโลยี อย่างสร้างสรรค์
3. พัฒนาให้ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี มีทกั ษะการดารงชีวิตปลอดภัยจากสิง่ เสพติดและ
อบายมุข
4. ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เต็มตามศักยภาพสู่มาตรฐานสากล
5. ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการของโรงเรียนให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพตามาตรฐานสากล
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7. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้เป็นหลักสูตรมาตรฐานสากล
8. ส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่นทั้งภายในและภายนอก
9. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ สภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ให้เกิดบรรยากาศการเรียนรูท้ างวิชาการเพื่อ
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
10. ส่งเสริมการอนุรกั ษ์พลังงานและสิง่ แวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ยัง่ ยืน

วัตถุประสงค์
1. ผู้เรียนเป็นคนดีของสังคม ดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษา
3. ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
4. ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถพิเศษตรงตามศักยภาพของตนเอง
5. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
6. มีระบบการบริหารจัดการทีท่ ันสมัยและมีประสิทธิภาพ
7. มีหลักสูตรสถานศึกษาตามมาตรฐานสากล
8. มีการใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งภายในและภายนอก
9. มีบรรยากาศที่ดี สะอาด สวยงาม ปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนรู้
10. มีการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์และมาตรการ/แนวทางดาเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เสริมสร้างจิตสานึก ค่านิยม ให้สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
วัตถุประสงค์
มุ่งส่งเสริมเสริมสร้างจิตสานึกและค่านิยมให้แก่สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมี
ทัศนคติ วิสัยทัศน์ ในการร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบสถานศึกษา
รวมทั้งการรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ทุกภาคส่วนมีวินัย เคารพกฎหมาย กฎและระเบียบ ที่จะเป็น
กลไกในการแก้ไขปัญหา การพัฒนา ตลอดจนเป็นการวางรากฐานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน
1. ส่งเสริมการปฏิบัตงิ านและการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.1. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ให้ปฏิบัติงานและดาเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.2. ประยุกต์การนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดมรรคผลในทางปฏิบัติ
1.3. จัดให้มหี ลักสูตรการเรียนรูห้ รือการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แก่ครู
บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน
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2. ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ได้เรียนรู้และปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยหลักธรรมาภิบาล
2.1. ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งมีการฝึกอบรม
เพื่อให้ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
2.2. ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ได้ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางคุณธรรม
และจริยธรรม
2.3. ควบคุม กากับ ดูแลการปฏิบัติงาน การประพฤติปฏิบัติตนของครู บุคลากรทางการศึกษา
นักเรียน ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
3. กาหนดให้มหี ลักสูตรทางการศึกษาเพื่อใช้เป็นเครือ่ งมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตสถานศึกษา
3.1. จัดให้มหี ลักสูตรทางการศึกษา/หลักสูตรการฝึกอบรม ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สถานศึกษา
3.2. กาหนดให้หลักสูตรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา เป็นหลักสูตรบังคับที่ใช้
ฝึกอบรมครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ทุกระดับ
3.3. ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการ ตลอดจนข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตสถานศึกษา
4. ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สจุ ริต และการต่อต้านการทุจริต
4.1. ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละเพือ่ ประโยชน์ส่วนรวม
4.2. รณรงค์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สังคมมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติ
ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม
4.3. ส่งเสริม เชิดชู หน่วยงานหรือบุคคลที่มผี ลงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สถานศึกษา
4.4. ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างค่านิยมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สถานศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา
วัตถุประสงค์
มุ่ ง ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึก ษากับทุ กภาคส่วนในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการ
สถานศึกษาในการติดตาม ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติ มิชอบในสถานศึกษา เสริมสร้างและพัฒนา
เครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาให้เป็นกลไกในการตรวจสอบ ถ่วงดุล รวมถึงการสร้าง
หลักประกันความปลอดภัยในการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน
1. บูรณาการหน่วยงานสถานศึกษากับองค์กรทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความตระหนักและปลูกจิตสานึกการเป็น
พลเมืองดี
1.1. ประสานความร่วมมือทางด้านข้อมูลและการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับองค์กร
ทุกภาคส่วน
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1.2. ส่งเสริม สนับสนุน องค์กรและบุคลากรทางด้านสื่อสารมวลชนให้มีความเข้มแข็งและเป็นอิสระใน
การทาหน้าที่ตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนรับทราบ
1.3. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อทาการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา โดยมีเว็บบอร์ดเพื่อติดต่อสือ่ สารระหว่างกัน
1.4. เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายผูป้ กครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
2.1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรูเ้ พื่อให้ผปู้ กครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษามีความตื่นตัวต่อ
สภาพปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในสถานศึกษา
2.2 สร้างและพัฒนาช่องทางในการรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้มีความสะดวกหลากหลายรวมทั้ง
สร้างหลักประกันความปลอดภัยให้แก่บุคคล หน่วยงานหรือข้อมูลนั้น
2.3 ส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
2.4 กาหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้แจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้ได้รับรางวัลตอบแทน
2.5 ให้องค์กรหรือบุคลากรด้านสื่อสารมวลชนเป็นสื่อกลางในการแสวงหาความร่วมมือเพื่อป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา
3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอานาจทางการศึกษา
3.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาและสถานศึกษา โดยเน้น
การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
3.2 พัฒนาประสิทธิภาพการติดตามประเมินผลการดาเนินการตามกลยุทธ์จุดเน้น เพือ่ พัฒนาคุณภาพ
ทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา
วัตถุประสงค์
มุ่งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อานาจให้เหมาะสม
ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนให้มีศักยภาพ
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส่งเสริมความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับ
หน่วยงานทุกภาคส่วน
มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน
1. พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม พร้อมทัง้ สร้างความโปร่งใสและเป็นธรรมในการ
บริหารงานบุคคลภายใต้ระบบคุณธรรม
1.1 ให้สถานศึกษาที่มีพันธกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีโครงสร้างของหน่วยงาน
อัตรากาลัง การบริหารงานบุคคล และงบประมาณที่เหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจและความ
รับผิดชอบสนับสนุนให้มกี ารตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อานาจระหว่างหน่วยงานสถานศึกษา
ด้วยกันเอง
1.2 ให้สถานศึกษา ควบคุม กากับ ติดตาม ประเมินผล การใช้อานาจในการปฏิบัติงานด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
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1.3 สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต
1.4 วางแนวทางและส่งเสริมบทบาทความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชน ในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
1.5 ประสานความร่วมมือกับองค์กรภาคเอกชนเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
สถานศึกษา
2. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร
2.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา
2.2 พัฒนาปรับปรุงและเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการบริหารงานที่โปร่งใสและเป็นธรรม
3. ส่งเสริมประสิทธิภาพการดาเนินงานด้านการจัดระบบการควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ย ง
3.1 ส่งเสริมให้มกี ารจัดทารายงานการควบคุมภายในของสถานศึกษา
3.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกสถานศึกษามีแผนการตรวจสอบภายในที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตสถานศึกษา
วัตถุประสงค์
มุ่งพัฒนาสมรรถนะ และขีดความสามารถให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาให้สัมฤทธิ์ผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ไขสภาพปัญหาการ
ทุจริตให้เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพให้สามารถร่วมมือหรือประสานการปฏิบัติกบั
องค์กรทุกภาคส่วน
มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน
1. พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถของครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
1.1 กาหนดให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ฝึกอบรมหลักสูตรด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ในสถานศึกษา เพื่อให้มีความเชี่ยวชาญ
1.2 กาหนดให้มหี ลักสูตรการศึกษา และหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตสถานศึกษา
2. สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา
2.1 ส่งเสริมให้สถานศึกษาร่วมกันสร้างมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ
2.2 กาหนดให้มหี น่วยงานหลัก เพื่อรับผิดชอบในการติดตามประเมินผล รวมถึงการลงโทษครู
บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน
3. ส่งเสริมการปฏิบัตงิ านของบุคลากรตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน หลักสูตรการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี
3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัตหิ น้าที่และ
แนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ต่าง ๆ
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4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสร้างองค์ความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา
4.1 จัดให้มีกจิ กรรมการสร้างองค์ความรู้ในเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาแก่
ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน
4.2 ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีการแลกเปลี่ยนความรู้ และข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม
2. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีจิตสานึกในการเป็นพลเมืองดี ปฏิบัติงานตามระเบียบ
วินัย และมีความซื่อสัตย์สุจริต
3. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีความรู้เรือ่ งการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
สถานศึกษามากยิ่งขึ้น
4. โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม ปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เป็นแนวทางปฏิบัติ
5. โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม มีความเข้าใจและให้ความร่วมมือในกิจกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในสถานศึกษา
6. ส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมในสถานศึกษาได้อย่างมั่นคงและยัง่ ยืนตลอดไป
บทสรุป
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 จัดท าขึ้นเพื่ อ ใช้เ ป็นแนวทางในการดาเนินงานในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจ ริตของ
สถานศึก ษา ปฏิบัติง านในด้านการป้อ งกั นและปราบปรามการทุ จ ริตให้บ รรลุตามวัตถุป ระสงค์ เกิ ด
ผลสัมฤทธิ์ตามที่คาดหวังไว้ ทาให้การปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่มี
ความรับผิดชอบ ทาให้ผู้ปกครอง ขุมขน คณะกรรมการสถานศึกษา มีความเชื่อถือในความมีคุณธรรม ความ
มีจริยธรรม การปฏิบัติหน้าที่โดยการคานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการยึดมั่นใน
หลักธรรมาภิบาล สามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของคณะครู บุคลากรทางการศึกษา
นักเรียน ให้ลดน้อยลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
ดังนั้น ในการดาเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ต้องบูรณาการและ
อาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และจะต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องให้เป็นระบบ โดยหากมีการบูรณาการ
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอย่างจริงจังและต่อเนื่องแล้ว ก็จะส่งผลต่อการบรรลุตามผลสั มฤทธิ์ที่คาดหวัง ไว้
ส่วนราชการและสถานศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม คณะครู บุคลากรทางการศึกษา
นักเรียน มีความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษามากยิ่งขึ้น มีจิตสานึกในการเป็น
พลเมื องดี ปฏิบัติง านตามระเบียบวินัย และมี ความซื่ อสัตย์สุจริต ทุ ก ภาคส่วนมีความเข้าใจและให้ความ
ร่วมมือในกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม
และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางปฏิบัติ รวมถึงส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมใน
ระดับจังหวัดและระดับประเทศให้ยั่งยืนได้อีกด้วย

