แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2563 โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา

ก.ย.63

ส.ค.63

ก.ค.63

มิ.ย.63

พ.ค.63

เม.ย.63

(1) จัดการบรรยายให้
ความรู้เกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ส่วนรวมให้แก่นักเรียนและ
บุคลากรของโรงเรียนโดย
บรรจุเป็นวาระการประชุม
ประจำเดือนของโรงเรียน
(2) จัดทำเอกสารเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ส่วนรวม
(3) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับผลประโยชน์ส่วน
ตนและส่วนรวมผ่านทาง
เว็บไซต์ของโรงเรียน
(4) ครูที่ปรึกษาประจำชั้น
สอดแทรกความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์
ส่วนตนและส่วนรวมในช่วง
ชั่วโมง Home Room

มี.ค.63

การเสริมสร้าง
ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์
ส่วนตนและ
ส่วนรวมให้แก่
นักเรียนและ
บุคลากรของ
โรงเรียน

ก.พ.63

1. ปรับฐาน
ความคิด
ของนักเรียน
และ
บุคลากรให้
สามารถแยก
ระหว่าง
ผลประโยชน์
ส่วนตนและ
ประโยชน์
ส่วนรวม

ม.ค.63

กิจกรรม/โครงการ

ธ.ค.62

มาตรการ

พ.ย.62

กลยุทธ์

ต.ค.62

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายอำนวยการ

ฝ่ายอำนวยการ

ฝ่ายอำนวยการ

ฝ่ายวิชาการ

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2563 โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา

ก.ย.63

ส.ค.63

ก.ค.63

มิ.ย.63

พ.ค.63

เม.ย.63

(1) จัดการประชุมใหญ่
สามัญประจำปีและการ
ประชุมผูป้ กครองและครู
โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา
(2) ผู้ปกครองเข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรมของ
โรงเรียน อาทิ ผู้ปกครองให้
รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่มี
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีมาบรรยาย
พิเศษ/รายชื่อ หน่วย
งานวิจัยที่ไปศึกษาดูงาน
และวิจัย จัดเลี้ยงอาหาร แก่
นักเรียนและครูในกีฬาสี
กิจกรรมวันเกียรติยศ
(3) มีผู้ทรงคุณวุฒิที่มี
ความรู้ความสามารถในด้าน
ต่างๆมาให้ความรู้แก่คณะ
ครูและนักเรียนในโรงเรียน
บ้านเชียงวิทยา
(4) มีผู้ทรงคุณวุฒิที่มี
ความรู้ความสามารถ
ทางการบัญชี/ตรวจสอบ
ภายในมาเป็นกรรมการใน
คณะกรรมการตรวจสอบ
(5) มีหน่วยงานภายนอกมา
ตรวจสอบบัญชีภาย
หลังจากการปิดบัญชี
ประจำปีงบประมาณตามที่
คณะกรรมการโรงเรียน
เห็นชอบ
(6) มีผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะ
ทางเป็นกรรมการตรวจรับ
พัสดุ/กำหนดคุณลักษณะ
ของพัสดุ

มี.ค.63

ผู้มสี ่วนได้ส่วน
เสียของ
โรงเรียน/
บุคคลภายนอก
เข้ามามีส่วนร่วม
ในการดำเนิน
กิจการของ
โรงเรียน

ก.พ.63

2. เสริม
พลังการมี
ส่วนร่วม
ของชุมชน
และบูรณา
การทุกภาค
ส่วนเอ
ต่อต้านการ
ทุจริต

ม.ค.63

กิจกรรม/โครงการ

ธ.ค.62

มาตรการ

พ.ย.62

กลยุทธ์

ต.ค.62

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต (ต่อ)
ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป

ฝ่ายอำนวยการ

ฝ่ายอำนวยการ

ฝ่ายอำนวยการ

ผู้ตรวจสอบ
ภายใน

ฝ่ายคลังและ
พัสดุ

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2563 โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา

4. บุคลากร
มีแนว
ปฏิบัติการ
ต่อต้านการ
ทุจริต
ร่วมกัน

มีแนวปฏิบัติการ
ต่อต้านการ
ทุจริตร่วมกัน

ก.ย.63

ส.ค.63

ก.ค.63

มิ.ย.63

พ.ค.63

เม.ย.63

(1) จัดบรรยากาศให้
ความรู้เกี่ยวกับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง แก่
บุคลากรของโรงเรียนโดย
บรรจุเป็นวาระการประชุม
ประจำเดือนของโรงเรียน
(2) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงผ่านเว็บไซต์ของ
โรงเรียน
(3) ประชุมบุลากรของดรง
เรียนเพื่อให้ได้ข้อสรุป
ร่วมกันที่จะประพฤติ
ปฏิบัตติ นตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง โดย
บรรจุเป็นวาระการประชุม
ประจำเดือนของโรงเรียน
ประชุมบุคลากรของดรง
เรียน เพื่อให้ได้ข้อสรุปแนว
ปฏิบัติการต่อต้านการ
ทุจริต โดยบรรจุเป้นวาระ
การประชุมประจำวันเดือน
ของดรงเรียน

มี.ค.63

บุคลากรของดรง
เรียนประพฤติ
ปฏิบัตติ นตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง

ก.พ.63

3. ประยุกต์
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียงเป็น
เครื่องมือ
ต้านทุจริต

ม.ค.63

กิจกรรม/โครงการ

ธ.ค.62

มาตรการ

พ.ย.62

กลยุทธ์

ต.ค.62

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต (ต่อ)
ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายอำนวยการ

ฝ่ายอำนวยการ

ฝ่ายอำนวยการ

ฝ่ายอำนวยการ

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2563 โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา

2. เสริมสร้าง
ประสิทธิภาพ
ในการ
ป้องกันการ
ทุจริต

มีมาตรการ
ป้องกันการ
ทุจริตที่มี
ประสิทธิภาพ

ก.ย.63

ส.ค.63

ก.ค.63

มิ.ย.63

พ.ค.63

เม.ย.63

(1) ส่งเสริมค่านิยมร่วมกัน
ในการยกย่องเชิดชูการ
ปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต โดยมอบ
รางวัลและประกาศเกียรติ
คุณ แก่ครูและเจ้าหน้าที่
ดีเด่นประจำปี
(2) ให้ความรู้แก่บุลากร
ของโรงเรียนด้านคุณะรรม
จริยธรรม ค่านิยมตามหลัก
ธรรมาภิบาล โดยบรรจุ
เป็นวาระการประชุม
ประจำเดือนของโรงเรียน
(3) รณรงค์การสร้าง
จิตสำนึกด้านคุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยม ตาม
หลักธรรมาภิบาลแก่
บุคลากรของโรงเรียน
(1) จัดการประชุมบุลากร
เพื่อเสริมสร้างให้บุคลากร
ตระหนักถึงความสำคัญถึง
บทลงโทษการทุจริต โดย
บรรจุเป็นวาระการประชุม
ประจำเดือนของโรงเรียน
(2) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ระเบียบ ข้อบังคับ
ข้อกำหนดประกาศและ
คำสั่งที่เกี่ยวกับการป้องกัน
การทุจริตโดยบรรจุเป็น
วาระการประชุม
ประจำเดือนของโรงเรียน
(3) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ระเบียบ ข้อบังคับ
ข้อกำหนด ประกาศและ
คำสั่งที่เกี่ยวกับการป้องกัน
การทุจริตผ่านเว็บไซต์ของ
โรงเรียน

มี.ค.63

บุคลากรมี
จิตสำนึกและ
ค่านิยมต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่
ของตนด้วย
ความซื่อสัตย์

ก.พ.63

1.เสริมสร้าง
จิตสำนึก
ค่านิยมและ
ปลูกฝังความ
ซื่อสัตย์

ม.ค.63

กิจกรรม/โครงการ

ธ.ค.62

มาตรการ

พ.ย.62

กลยุทธ์

ต.ค.62

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : เสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยม บริหารงาน ตามหลักธรรมาภิบาล
ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายอำนวยการ

ฝ่ายอำนวยการ

ฝ่ายอำนวยการ

ฝ่ายอำนวยการ

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2563 โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา

3. ปลูกฝัง
จิตสำนึก
การต่อต้าน
การทุจริต
เน้นการ
ปรับเปลี่ยน
ความคิดใน
การรักษา
ผลประโยชน์
สาธารณะ

4. รวบรวม
องค์ความรู้
ด้านการ
ต่อต้าน
ทุจริต

เสริมสร้างให้
บุคลากรของ
โรงเรียนมีจิต
สาธารณะ

โรงเรียนมีองค์
ความรู้ด้านการ
ต่อต้านทุจริต

(1) จัดประชุมเพื่อ
เสริมสร้างและส่งเสริม
ค่านิยมจิตสาธารณะแก่
บุคลากร เน้นการ
ปรับเปลี่ยนความคิดในการ
รักษาผลประโยชน์
สาธารณะโดยบรรจุเป็น
วาระการประชุม
ประจำเดือนของโรงเรียน
(2) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
กรณีตัวอย่างการรักษา
ผลประโยชน์สาธารณะผ่าน
เว็บไซต์ของโรงเรียน
(3) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
กรณีตัวอย่างการรักษา
ผลประโยชน์สาธารณะผ่าน
จอภาพประชาสัมพันธ์ใน
โรงเรียน
(1) รวบรวมองค์ความรู้
ด้านการต่อต้านทุจริต

ก.ย.63

ส.ค.63

ก.ค.63

มิ.ย.63

พ.ค.63

เม.ย.63

มี.ค.63

ก.พ.63

ม.ค.63

กิจกรรม/โครงการ

ธ.ค.62

มาตรการ

พ.ย.62

กลยุทธ์

ต.ค.62

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : เสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยม บริหารงาน ตามหลักธรรมาภิบาล
ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายอำนวยการ

ฝ่ายอำนวยการ

ฝ่ายอำนวยการ

ฝ่ายอำนวยการ

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2563 โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก

4. นำโปรแกรม
คอมพิวเตอร์หรือ
Smart-Phone
ประเมินความรู้
ความเข้าใจของ
นักเรียนและ
บุคลากรของ
โรงเรียนเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ส่วน
ตนและส่วนรวม

ก.ย.63

ส.ค.63

ก.ค.63

มิ.ย.63

ฝ่ายอำนวยการ

พ.ค.63

โรงเรียนมีช่องทางสื่อสาร
ระหว่างบุคลากรของ
โรงเรียนและ
บุคคลภายนอกที่
หลากหลายสื่อสารได้อย่าง
รวดเร็ว อาทิ อีเมล์
จดหมาย โทรศัพท์
ประเมินความเข้าใจของ
นักเรียนและบุคลากรของ
โรงเรียนเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ส่วนรวมผ่านโปรแกรม
คอมพิวเตอร์และ SmartPhoneโดยให้รางวัล/ของ
ที่ระลึกแก่ผู้ที่ได้คะแนน
สูงสุดสามลำดับแรก

2. บุคลากรของ
โรงเรียนสามารถ
เข้าใช้/ถึง
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ เพื่อ
การตรวจสอบ
3. มีช่องทาง
สื่อสารกับ
โรงเรียนที่
หลากหลายและ
สื่อสารได้อย่าง
รวดเร็ว

เม.ย.63

ฝ่ายคลังและ
พัสดุ

มี.ค.63

(1) เผยแพร่แผนการจัดซื้อ
จัดจ้างประจำปีผ่าน
เว็บไซต์ของโรงเรียน
(2) แจ้งประกาศเชิญชวน
ให้บริษัท/ห้าง/ร้าน มา
เสนอราคาการจัดซื้อจัด
จ้างผ่านระบบเครือข่าย
สารสนเทศ
กรมบัญชีกลางและ
เว็บไซต์ของโรงเรียน
(3) ประกาศผลผู้ชนะการ
ซื้อหรือจ้างในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางและแจ้ง
ประกาศผลผู้ชนะการซื้อ
การจ้างให้ผู้เสนอราคาทุก
รายทราบผ่านทาง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
นำโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เข้ามาใช้บันทึก/รายงาน
ซึ่งบุคลากรของโรงเรียน
สามารถเข้ามาศึกษาได้

ก.พ.63

1. ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
การปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหาร
พัสดุภาครัฐพ.ศ.
2560 และ
ระเบียบ
กระทรวงการคลัง
และการบริหาร
พัสดุภาครัฐพ.ศ.
2560

ม.ค.63

1. พัฒนา
นวัตกรรม
และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
เพื่อลด
ปัญหาการ
ทุจริต

ธ.ค.62

กิจกรรม/โครงการ

พ.ย.62

มาตรการ

ต.ค.62

กลยุทธ์

ผู้รับผิดชอบ

ฝ่ายคลังและ
พัสดุ

ฝ่ายคลังและ
พัสดุ

ฝ่าย
อำนวยการ/
ศูนย์
คอมพิวเตอร์

ฝ่าย
อำนวยการ/
ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2563 โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา

ก.ย.63

ส.ค.63

ก.ค.63

มิ.ย.63

จัดอบรมการพัฒนา
สมรรถนะด้านการป้องกัน
การทุจริต โดยบรรจุเป็น
วาระการประชุม
ประจำเดือนของโรงเรียน

พ.ค.63

บุคลากรได้รับ
การพัฒนา
สมรรถนะด้าน
การป้องกันการ
ทุจริต

เม.ย.63

นักเรียนแสดงความคิดเห็น
ที่มีต่อการจัดการเรียนการ
สอนของครูผู้สอนและครูที่
ปรึกษาประจำชั้น เมื่อสิ้น
ภาคเรียน
ผู้บังคับบัญชา/เพื่อน
ร่วมงานประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรใน
ภาพรวมด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน

มี.ค.63

ผู้มสี ่วนได้ส่วน
เสียประเมินการ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากรด้าน
คุณธรรมและ
ความโปร่งใสใน
การปฏิบัติงาน

ก.พ.63

2. การ
พัฒนาและ
วิเคราะห์
การประเมิน
ด้าน
คุณธรรม
และความ
โปร่งใสใน
การ
ปฏิบัติงาน
ของ
บุคลากร
3. พัฒนา
สมรรถนะ
ของบุลากร
ด้านการ
ป้องกันการ
ทุจริต

ม.ค.63

กิจกรรม/โครงการ

ธ.ค.62

มาตรการ

พ.ย.62

กลยุทธ์

ต.ค.62

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก(ต่อ)
ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายอำนวยการ

ฝ่ายอำนวยการ

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2563 โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : บูรณาการการดำเนินงานของหน่วยงานภายในและระหว่างหน่วยงานในการป้องกันการทุจริต
ก.ย.63

ส.ค.63

ก.ค.63

มิ.ย.63

ฝ่ายวิชาการ

พ.ค.63

จัดประชุมชี้แจงโรงเรียน
เครือข่ายให้เข้าใจ
หลักเกณฑ์และวิธีการดพ
เนินการเกี่ยวกับจัดซื้อจัด
จ้างเพื่อป้องกันการทุจริต

2. บูรณา
การการ
ทำงาน
ระหว่าง
หน่วยงาน
เพื่อป้องกัน
การทุจริต

เม.ย.63

ฝ่ายอำนวยการ

มี.ค.63

บคลากรของโรงเรียน
ทบทวนและปรับปรุง
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
ตนเพื่อความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงานและป้องกันการ
ทุจริต

ก.พ.63

บุคลากรของ
โรงเรียนทบทวน
และปรับปรุง
ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานของ
ตนเพื่อความ
โปร่งใสในการ
ปฏิบัติงานและ
ป้องกันการ
ทุจริต
โรงเรียน
เครือข่ายเข้าใจ
หลักเกณฑ์และ
วิธีการดพเนิน
การเกี่ยวกับ
จัดซื้อจัดจ้างเพื่อ
ป้องกันการ
ทุจริต

ม.ค.63

1. สนับสนุน
หน่วยงาน
ภายใน
โรงเรียน
ปรับปรุง
ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน
เพื่อป้องกัน
การทุจริต

ธ.ค.62

กิจกรรม/โครงการ

พ.ย.62

มาตรการ

ต.ค.62

กลยุทธ์

ผู้รับผิดชอบ

