แผนปฏิบัตกิ ารป้องกันการทุจริต
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โรงเรียนปทุมพิทยาคม ตาบลปทุม อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา อุบลราชธานี อานาจเจริญ
กระทรวงศึกษาธิการ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนปทุมพิทยาคม
ประจาปีง บประมาณ 2565
หลักการและเหตุผล
การจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในโรงเรียนปทุมพิทยาคม ประจาปี
งบประมาณ 2565 นั้น ได้ทาการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตศึกษา โดยกาหนดให้สถานศึกษาต้องจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน
ของตน เพื่อสนับสนุนและให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 4
ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างจิตสานึก ค่านิยม ให้สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตสถานศึกษา
วิสัยทัศน์
ภายในปีงบประมาณ 2565 โรงเรียนปทุมพิทยาคม เป็นแหล่งเรียนรู้ร่วมกับชุมชน จัดการศึกษา
โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ส่งเสริมความสามารถทางเทคโนโลยี มีคุณธรรม จริยธรรม
ปลอดสารเสพติด ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน และโรงเรียน
มาตรฐานสากล
พันธกิจ
1. พัฒนาคุ ณ ภาพการจัด การศึ กษา คุณ ธรรมจริย ธรรมของผู้เ รีย นส่ ง เสริ มความสามารถทาง
เทคโนโลยี ดนตรี กีฬา ศิลปะ บนวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. กระจายอานาจการบริหารและจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายและชุมชนทั้งเสริมสร้าง
ความเข้มแข็ง และความเป็นผู้นา ให้สามารถบริหารและจัดการศึกษาได้ตามนโยบายแผน และ
มาตรฐานการศึกษาของชาติ
3. ร่วมกับชุมชนกาหนดและดาเนินการ ควบคุม กากับ ติดตาม ป้องกันและแก้ไ ขปัญ หา สารเสพย์
ติด
4. จัดบรรยากาศให้เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้ ให้มีสุขภาพกาย สุขภาพที่ดี และอยู่ใ นสัง คมได้
อย่างมีความสุข
5. ส่งเสริมความรู้และการฝึกปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน
7. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โรงเรียนวิถีพุทธ
8. พัฒนาองค์กรเพื่อยกระดับสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล

เป้าประสงค์
“เพื่อให้ผู้เรียนจบการศึกษา ภาคบังคับ และขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพเป็นคนดีของสัง คม มี
คุณธรรมจริยธรรม มีความพร้อมที่จ ะศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพี ย ง ด ารงตนในสั ง คมประชาคมอาเซี ย นอย่ า งเป็ น สุ ข และมี ศั ก ยภาพตามโรงเรี ย น
มาตรฐานสากล”
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างจิตสานึก ค่านิยม ให้สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
วัตถุประสงค์
มุ่งส่งเสริม เสริมสร้างจิตสานึกและค่านิยมให้แก่สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมี
ทัศนคติ วิสัยทัศน์ ในการร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติชอบ รวมทั้งการรณรงค์
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ทุกภาคส่วนมีวินัย เคารพกฎหมาย ที่จ ะเป็นกลไกในการแก้ไ ขปัญ หาการพัฒนา
ตลอดจนเป็นการวางรากฐานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน
1. ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.1 เสริมสร้า งความรู้ค วามเข้า ใจแก่ค รู บุค ลากรทางการศึกษา นักเรียน ให้ปฏิบัติง านและ
ดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.2 ประยุกต์การนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดมรรคผลในทางปฏิบัติ
1.3 จัดให้มีหลักสูตรการเรียนรู้หรือการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่
ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน
2. ส่งเสริมให้เจาหน้าที่ของรัฐทุกระดับได้เรียนรู้และปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยหลักธรรมาภิบาล
2.1 ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้ง มีการฝึกอบรม
เพื่อให้ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
2.2 ส่งเสริมให้ค รู บุค ลากรทางการศึกษา นัก เรียนได้ประพฤติปฏิบัติต นตามมาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรม
2.3 ควบคุม กากับ ดูแลการปฏิบัติงาน การประพฤติปฏิบัติต นของครู บุค ลากรทางการศึกษา
นักเรียน ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
3. กาหนดให้มีหลักสูตรทางการศึกษา เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจ ริต
สถานศึกษา
3.1 จัดให้มีหลักสูตรทางการศึกษา/หลักสูตรการฝึกอบรม ด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตสถานศึกษา
3.2 กาหนดให้หลักสูตรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ เป็นหลักสูตรบังคับที่ใ ช้
อบรมครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนทุกระดับ
3.3 ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการ ตลอดจนข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตสถานศึกษา
4. ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต
4.1 ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ปฏิบัติหน้า ที่ราชการด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

4.2 รณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้สังคมมีค่า นิยม ยกย่อง เชิด ชู และเห็นคุณ ค่า ของการ
ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริธรรม
4.3 ส่งเสริม เชิดชู หน่วยงานหรือบุค คลที่มีผลงานดีเด่นด้า นการป้องกั นและปราบปรามการ
ทุจริตศึกษา
4.4 ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้า งค่า นิยมในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตสถานศึกษา
ระยะเวลาเวลาการดาเนินงาน ตลอดปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 )
งบประมาณ – บาท
ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา
วัตถุประสงค์
มุ่งประสงค์ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตสถานศึกษา ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาใน
การติดตาม ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในสถานศึกษา เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่า ยผู้ปกครอง
ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาให้เป็นกลไกในการตรวจสอบ ถ่วงดุล รวมถึง การสร้า งหลัก ประกันความ
ปลอดภัยในการแจ้งมูลหรือเบาะแสในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน
1. บูรณาการหน่วยงานสถานศึกษากับองค์กรทุกภาคส่วนเพื่อสร้า งตระหนักและปลูกจิต สานึกการ
เป็นพลเมืองดี
1.1 ประสานความร่วมมือทางด้านข้อมูลและการปฏิบัติง านระหว่า งหน่วยงานสถานศึกษากับ
องค์กรทุกภาคส่วน
1.2 ส่งเสริม สนับสนุน องค์กรและบุคลากรทางด้า นสื่อสารมวลชนให้มีค วามเข้มแข็ง และเป็น
อิสระในการทาหน้าที่ตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนรับทราบ
1.3 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อทาการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ใ น
การป้อ งกันและปราบปรามการทุ จ ริต สถานศึก ษา โดยให้มี เว็บบอร์ด เพื่ อติด ต่อ สื่อสาร
ระหว่างกัน
1.4 เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาในการติด ตาม ตรวจสอบ
การทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
2.1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษามีค วาม
ตื่นตัวต่อสภาพปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในสถานศึกษา
2.2 สร้า งและพัฒนาช่องทางในการรับแจ้ง ข้อมูลหรือเบาะแส ให้มีค วามสะดวกหลากหลาย
รวมทั้งสร้างหลักประกันความปลอดภัยให้แก่บุคคล หน่วยงานหรือข้อมูลนั้น
2.3 ส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
2.4 กาหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้แจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้ได้รับรางวัลตอบแทน
2.5 ให้องค์กรหรือบุค ลากรด้า นสื่อสารมวลชนเป็นสื่อกลางในการแสวงหาความร่วมมือเพื่ อ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา
ระยะเวลาเวลาการดาเนินงาน ตลอดปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 )
งบประมาณ – บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา
วัตถุประสงค์
มุ่งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อานาจให้เหมาะสมชัดเจนและมี
ประสิทธิภาพ สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างงานสถานศึกษากับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ส่งเสริมความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับหน่วยงานทุกภาคส่วน
มาตรการ/แนวทางการดาเนินงาน
1. พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม พร้อมทั้งสร้างความโปร่งใสและเป็นธรรมในการ
บริหารงานบุคคลภายใต้ระบบคุณธรรม
1.1 ให้ส ถานศึ กษาที่มี พัน ธกิ จ ด้ า นการป้อ งกั นและปราบปรามการทุ จ ริ ต มีโครงสร้ า งของ
หน่วยงาน อัตรากาลัง การบริหารงานบุค คล และงบประมาณที่เหมาะสม สอดคล้องกับ
ภารกิจและความรับผิดชอบ
1.2 สนับสนุนให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อานาจระหว่างสถานศึกษาด้วยกันเอง
1.3 ให้สถานศึกษา ควบคุม กากับ ติดตาม ประเมินผล การใช้อานาจในการปฏิบัติง านด้า นการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
2. สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต
2.1 วางแนวทางและส่งเสริมบทบาทความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชน
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
2.2 ประสานความร่วมมือกับองค์กรภาคเอกชนเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจ ริต
ศึกษา
3. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา
3.1 สนับสนุนให้หน่วยงานสถานศึกษาดาเนินการจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ หรืออุปกรณ์ที่มีความ
ทันสมัยมาใช้ในการดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
3.2 สนับสนุนให้มีการศึกษา ค้นคว้า และวิจัยงานด้า นการป้องกันและปราบปรามการทุจ ริต
สถานศึกษา
3.3 ให้มีการวางระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาของแต่ละ
หน่วยงาน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการดาเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริต
4. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร
4.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา
4.2 พัฒนาปรับปรุงและเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการบริหารงานที่โปร่งใสและเป็นธรรม
5. พัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินงานด้า นการจั ด การระบบการควบคุมภายในและการบริหาร
จัดการความเสี่ยง
5.1 ส่งเสริมให้มีการจัดทารายงานควบคุมภายในของสถานศึกษา
5.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกกลุ่มงานมีแผนการตรวจสอบภายในที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
ระยะเวลาเวลาการดาเนินงาน ตลอดปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 )
งบประมาณ – บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและปราบปรามทุจริต
สถานศึกษา
วัตถุประสงค์
มุ่งพัฒนาสมรรถนะ และขีดความสามารถให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาให้สัมฤทธิ์ผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ไขสภาพปัญหาการทุจริตให้เป็น
ระบบอย่างต่อเนื่อง สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพให้สามารถร่วมมือหรือประสานการปฏิบัติกับองค์กรทุกภาค
ส่วน
มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน
1. พัฒนาสมรรถนะ และขีดความสามารถของครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต
1.1 กาหนดให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ทาความเข้าใจหลักสูตรด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ เพื่อให้มีความเชี่ยวชาญ
1.2 กาหนดให้มีหลักสูตรการศึกษา ด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริตสถานศึกษา
1.3 ส่งเสริมให้หน่วยงานสถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนความรู้ และข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต
2. สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา
2.1 ส่งเสริมให้หน่วยงานสถานศึกษาร่วมกันสร้างมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ
2.2 กาหนดให้มีหน่วยงานหลัก เพื่อรับผิดชอบในการติดตามประเมินผล รวมถึงการลงโทษครู
บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน
ระยะเวลาเวลาการดาเนินงาน ตลอดปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 )
งบประมาณ – บาท
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. โรงเรียนปทุมพิทยาคมปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส
2. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีจิตสานึกในการปฏิบัติงานตามระเบียบวินัย มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต
3. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางปฏิบัติ
4. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนมีความเข้าใจและให้ความร่วมมือในกิจกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา
5. โรงเรียนปทุมพิทยาคมปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นแนวทางปฏิบัติ

บทสรุป
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนปทุมพิทยาคม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 จัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
สถานศึกษา ในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่
คาดหวังไว้ ทาให้การปฏิบตั ิราชการตามอานาจหน้าที่ของราชการเป็นไปในลักษณะที่มีความรับผิดชอบ ทาให้
ผู้ปกครอง ชุมชน กรรมการสถานศึกษา มีความเชื่อถือในการมีคุณธรรม จริยธรรม การปฏิบัติหน้าทีโ่ ดยการ
คานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการยึดมั่นในหลักธรรมมาภิบาล สามารถแก้ไข
ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ให้ลดน้อยลงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
ดังนั้น ในการดาเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ต้องบูรณาการและ
อาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และจะต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องให้เป็นระบบ โดยหากมีการบูรณาการ
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ก็จะส่งผลต่อการบรรลุตามผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังไว้ ส่วน
ราชการและสถานศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มี
จิตสานึกในการเป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย และมีความซื่อสัตย์สุจริต

