แผนปฏิบัตกิ ารป้ องกันการทุจริต
ของโรงเรียนบ้ านท่ าเกษม

ประจาปี งบประมาณ 2563
(1 ต.ค.2562 –30 ก.ย.2563)
โรงเรียนบ้ านท่ าเกษม อาเภอเมืองจังหวัดสระแก้ว
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเขต 1

แผนปฏิบัติการป้ องกันการทุจริตโรงเรียนบ้ านท่ าเกษม
( ปี งบประมาณ2563 )
หลักการและเหตุผล
การทุจริ ตและประพฤติมิชอบเป็ นปั ญหาที่มีมานานและยิง่ มีกระบวนการที่มีความซับซ้อนมากขึ้น
ถือเป็ นปั ญหาที่เกิดขึ้นทั้งในองค์การภาครัฐและเอกชนซึ่ งนับวันจะทวีความรุ นแรงขึ้นส่ งผลให้เกิดวิกฤตศรัทธาต่อ
สังคมไทยปั จจุบนั มีการตรวจสอบและเผยแพร่ ให้สาธารณชนได้รับทราบให้ประชาชนให้ความสนใจการทางาน
ของภาครัฐมากยิง่ ขึ้น
การป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตในภาครัฐเป็ นวาระแห่งชาติตามมติคณะรัฐมนตรี
โดยใช้ชื่อว่า“วาระแห่งชาติดา้ นจริ ยธรรม ธรรมมาภิบาลการป้ องกันการทุจริ ตประพฤติมิชอบในภาครัฐ” ต่อมา
คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐนาแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ ชาติวา่ ด้วย การป้ องกันและ
ปราบปรามการทุจริ ตไปใช้เป็ นกรอบทิศทางการประสานความร่ วมมือในการดาเนินการป้ องกัน และปราบปรามการ
ทุจริ ตและแปลงยุทธศาสตร์ ไปสู่ การปฏิบตั ิโดยกาหนดเพิ่มเติมไว้ในแผนปฏิบตั ิราชการ4ปี และแผนปฏิบตั ิราชการ
ประจาปี ของส่ วนราชการซึ่ งจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบตั ิและการบูรณาการ ป้ องกันและปราบปรามแก้ไข
ปั ญหาการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล
ยุทธศาสตร์ ชาติวา่ ด้วยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตนโยบายการบริ หารจัดการที่ดี
มุ่งเน้น เสริ มสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรมจริ ยธรรมให้แก่ขา้ ราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐและพัฒนาความโปร่ งใส
ในการ ปฏิบตั ิงานพร้อมทั้งป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตและประพฤติมิชอบของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ
รัฐนาไปสู่ การปฏิบตั ิให้บงั เกิดผลเป็ นรู ปธรรมและเป็ นเครื่ องมือชี้นาการพัฒนาหน่วยงานจากทุกภาคส่ วนให้เกิด
การบูรณาการความร่ วมมือกันอย่างจริ งจังในการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตโดยมีวตั ถุประสงค์หลัก 4
ประการ คือ
1) สังคมไทยมีวนิ ยั คุณธรรมและจริ ยธรรม
2) เครื อข่ายจากทุกภาคส่ วนมีส่วนร่ วมในการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต
3) ระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุมกระจาย และถ่วงดุลอานาจอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
4) สังคมรู ้เท่าทันร่ วมคิดป้ องกันการทุจริ ตโดยจะมีการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ 4 ประการ
ยุทธศาสตร์ที่1: ปลูกจิตสานึกค่านิยม คุณธรรมและจริ ยธรรมและสร้างวินยั แก่ทุกภาคส่ วน
ยุทธศาสตร์ที่2: รวมพลังแผ่นดินป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต
ยุทธศาสตร์ที่3: เสริ มสร้างความแข็งแกร่ งแก่หน่วยงานต่อต้านการทุจริ ต
ยุทธศาสตร์ที่4: สร้างบุคลากรมืออาชีพป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต

การดาเนิ นการตามยุทธศาสตร์ ชาติวา่ ด้วยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตในส่ วนราชการ
สานักงานคณะกรรมการการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติ (สานักงาน ป.ป.ช.) และ
สานักงาน คณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตในภาครัฐ(สานักงาน ป.ป.ท.) กาหนดให้ส่วน
ราชการ จัดทา แผนปฏิบตั ิการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตภาครัฐโดยมีแนวทางในการดาเนินงาน
คือหากส่ วนราชการได้ จัดทาแผนปฏิบตั ิราชการ4ปี และมีการกาหนดแผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม/
ตัวชี้วดั ได้แล้วและเห็นว่าสามารถ ตอบสนองยุทธศาสตร์ ชาติฯได้ก็ให้นาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/
ตัวชี้วดั ดังกล่าวมาบรรจุไว้ในแผนปฏิบตั ิ ราชการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตหากไม่ตอบสนองต่อ
ยุทธศาสตร์ ชาติฯกาหนดขึ้นมาใหม่และนาไปบรรจุ ไว้ในแผนปฏิบตั ิราชการ3ปี ด้วยโดยกาหนด
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ตัวชี้วดั ให้เป็ นไปตามพันธกิจและ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของโรงเรี ยน
ดังนั้นเพื่อให้การดาเนินการเป็ นไปตามมติคณะรัฐมนตรี โรงเรี ยนบ้านท่าเกษม จึงได้จดั ทาแผนป้ องกัน
และปราบปรามการทุจริ ต3ปี เพื่อเป็ นกรอบในการดเนินการป้ องกันและ ปราบปรามการทุจริ ตของ
สถานศึกษาและให้ส่วนราชการ/หน่วยงานใช้เป็ นแนวทางในการจัดทาแผนปฏิบตั ิการ การป้ องกันและ
ปราบปรามการทุจริ ตประจาปี ต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่ งเสริ มให้ขา้ ราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา มีจิตสานึกในเรื่ องความซื่อสัตย์สุจริ ต
มีคุณธรรม จริ ยธรรมในการดาเนินชีวติ และปฏิบตั ิงาน
2. เพื่อป้ องกันและเฝ้าระวังมิให้เกิดการทุจริ ตการปฏิบตั ิและ/หรื อละเว้นการปฏิบตั ิหน้าที่โดยมิชอบ
ในการ ปฏิบตั ิราชการขึ้นภายในหน่วยงานโดยประสานความร่ วมมือระหว่างภาครัฐและเครื อข่ายภาคประชาชนใน
การ ติดตามตรวจสอบแจ้งข้อมูลเบาะแสการประพฤติมิชอบ
3. เพื่อส่ งเสริ มให้ขา้ ราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรี ยนบ้านท่าเกษม มีระบบการทางาน
และการตรวจสอบที่เข้มแข็งในการป้ องกันการทุจริ ต
4. เสริ มสร้างศักยภาพของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถปฏิบตั ิงานได้อย่าง
มี ประสิ ทธิภาพตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ
ข้ อมูลประกอบการจัดทาแผนแผนปฏิบัติการป้ องกันการทุจริต
โรงเรี ยนบ้านท่าเกษมได้จดั ทาแผนป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ชาติ ด้วย
การป้ องกันการทุจริ ตที่สานักงาน ป.ป.ช. กาหนดเป็ นข้อมูลประกอบการจัดทาแผน

การติดตามผลความก้าวหน้ าตามแผนปฏิบัติการการป้ องกันการทุจริต
ประจาปี งบประมาณ 2563 โรงเรียนบ้ านท่ าเกษม

แนวทางการตรวจติดตามผลความก้าวหน้าการปฏิบตั ิงานตามแผนปฏิบตั ิการป้ องกันการทุจริ ตภาครัฐ
ประจาปี งบประมาณ 2563 ดาเนินการดังนี้
ติดตามผลความก้าวหน้างาน/โครงการ และงบประมาณประจาปี งบประมาณ 2563 โดยกาหนดกิจกรรม
และแผนผังการติดตามผลความก้าวหน้าในห้วงระยะเวลาการในการดาเนินโครงการตามแผนปฏิบตั ิการฯดังนี้
ที่

กิจกรรม

1

จัดประชุมเจ้าหน้าที่ผรู ้ ับและการ
จัดทาแผนปฏิบตั ิการ
ประจาปี 2563ทบทวน/วิเคราะห์
ความเสี่ ยงต่างๆ
2 จัดทาแผนปฏิบตั ิการฯประจาปี
2563 เสนอคณะกรรมการ
สถานศึกษา ผูอ้ านวยการโรงเรี ยน
ให้ความเห็นชอบและจัดส่ ง
แผนปฏิบตั ิการฯให้ผอู ้ านวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเขต 1
3 สารวจความคิดเห็นของผูม้ ีส่วนได้
ส่ วนเสี ย
4 ดาเนินการตามแผนปฏิบตั ิการ
5

6

เสนอสรุ ปผลการดาเนิ นงานต่อ
ผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเขต 1 เพื่อ
ขอความเห็นชอบ
จัดทาเอกสารรายงานสรุ ปผลการ
ดาเนินการรายงานผูอ้ านวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเขต 1รับทราบ ต่อไป

ระยะเวลา (เดือน)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ย. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนปฏิบัตกิ ารป้ องกันการทุจริต
ของโรงเรียนบ้ านท่ าเกษม

ประจาปี งบประมาณ 2563

โรงเรียนบ้ านท่ าเกษม อาเภอเมือง จังหวัดสระแก้ ว
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเขต 1

ความนา
หลักการและเหตุผล
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กาหนดประเมินผลการปฏิบตั ิราชการตามคา
รับรองการปฏิบตั ิราชการของโรงเรี ยนบ้านท่าเกษม ประจาปี งบประมาณ พ.ศ2562 ตัวชี้วดั ที่ 7 ระดับ ความสาเร็ จ
ของการดาเนินการตามมาตรการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตโดยพิจารณาจากผลสาเร็ จของการดาเนินการ
ตามแผนปฏิบตั ิการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตสถานศึกษา เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การป้ องกันและ
ปราบปรามการทุจริ ตสถานศึกษา และการจัดการข้อร้องเรี ยนเรื่ องการทุจริ ต การปฏิบตั ิหรื อ การปฏิบตั ิหน้าที่โดย
มิชอบของครู บุคลากรทางการศึกษาในปี งบประมาณ พ.ศ2562 และข้อกล่าวหาครู บุคลากร ทางการศึกษาที่ไม่ได้
ปฏิบตั ิหน้าที่ราชการด้วยความรับผิดชอบต่อประชาชน ไม่มีคุณธรรม ไม่มีจริ ยธรรม ไม่ คานึงถึงประโยชน์
ส่ วนรวมเป็ นที่ต้ งั และไม่มีธรรมาภิบาล ตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการที่เกี่ยวข้องได้กาหนด
ไว้ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 การตรวจสอบและนาเรื่ องร้องเรี ยนเข้าสู่ กระบวนการสอบสวน ข้อเท็จจริ ง
การแจ้งตักเตือน ดาเนินคดี หรื ออื่นๆ ตามระเบียบ ข้อกฎหมายกาหนดไว้ในปี งบประมาณ2562
ในการจัดทาแผนปฏิบตั ิการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตโรงเรี ยนบ้านท่าเกษม ประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. 2562 นั้น โรงเรี ยนโรงเรี ยนบ้านท่าเกษม ได้ทาการ ศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแผนปฏิบตั ิการป้ องกัน
และปราบปรามการทุจริ ตสถานศึกษา และผลการดาเนินการตามแผนปฏิบตั ิการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต
สถานศึกษา ประจาประมาณปี งบ พ.ศ. 2562 โดยกาหนดให้สถานศึกษาต้องจัดทาแผนปฏิบตั ิการป้ องกันและ
ปราบปรามการทุจริ ตในหน่วยงานของตนเพือ่ สนับสนุนและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ วา่ ด้วยการปราบปรามทุจริ ต
สถานศึกษา 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริ มสร้างจิตสานึก ค่านิยม ให้สถานศึกษาบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่ วน ในการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตสถานศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริ มสร้างความเข้มแข็งในการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตสถานศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรี ยน ในการป้ องกันและปราบปราม
การทุจริ ตสถานศึกษา
วิสัยทัศน์
สร้างโอกาสทางการศึกษา มุ่งมัน่ พัฒนาจัดการศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษาแห่ งชาติ ภายใต้
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจ
1. ประสานความร่ วมมือกับองค์กรต่างๆ เพื่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทัว่ ถึง
2. เสริ มสร้างความเข้มแข็งของสถานศึกษา และพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ให้ผเู ้ รี ยนมีประสิ ทธิภาพ
3. พัฒนาขีดความสามารถของผูเ้ รี ยนให้เต็มตามศักยภาพและมุ่งสู่ มาตรฐานการศึกษา
4. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนทุกรายวิชาสู่ มาตรฐานสากล
5. พัฒนาการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย ปลูกฝังคุณธรรม ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะ
การแสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเอง ทักษะการดารงชีวติ รักความเป็ นไทย และท้องถิ่นของตนเอง
6. นาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการรจัดการเรี ยนการสอนและบริ การชุมชน

วัตถุประสงค์
มีการบริ หารการจัดการอย่างเป็ นระบบ ครู มีจรรยาบรรณ และมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ ผูเ้ รี ยน
เกิดทักษะการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ มีคุณธรรม จริ ยธรรม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนอยูใ่ น ระดับดี
สื บสานศิลปวัฒนธรรมไทยและอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่ งแวดล้อม สามารถดารงตนอยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุ ข
ยุทธศาสตร์ และมาตรการ/แนวทางดาเนินงาน
ยุทธศาสตร์ ท1ี่ : เสริ มสร้างจิตสานึก ค่านิยม ให้สถานศึกษาบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาล
วัตถุประสงค์
มุ่งส่ งเสริ มเสริ มสร้างจิตสานึ กและค่านิยมให้แก่สถานศึกษาบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลโดยมี
ทัศนคติ วิสัยทัศน์ ในการร่ วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปั ญหาการทุจริ ตและประพฤติมิชอบสถานศึกษา รวมทั้ง
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ทุกภาคส่ วนมีวนิ ยั เคารพกฎหมาย กฎและระเบียบ ที่จะเป็ นกลไกในการแก้ไขปั ญหา
การพัฒนา ตลอดจนเป็ นการวางรากฐานในการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตในภาครัฐได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน
1. ส่ งเสริ มการปฏิบตั ิงานและการดาเนิ นชีวติ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.1 เสริ มสร้างความรู ้ความเข้าใจแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรี ยน ให้ปฏิบตั ิงานและดาเนิน
ชีวติ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.2 ประยุกต์การนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดมรรคผลในทางปฏิบตั ิ
1.3 จัดให้มีหลักสู ตรการเรี ยนรู ้หรื อการฝึ กอบรมเกี่ยวกับการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แก่ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรี ยน
2. ส่ งเสริ มให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรี ยน ได้เรี ยนรู ้และปฏิบตั ิงานตามหน้าที่ดว้ ยหลัก
ธรรมาภิบาล
2.1 ส่ งเสริ มให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรี ยนมีความรู ้ขา้ ใจรวมทั้งมีการฝึ กอบรมความ
เพื่อให้ปฏิบตั ิงานตามหลักธรรมาภิบาล
2.2 ส่ งเสริ มให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรี ยน ได้ประพฤติปฏิบตั ิตนตามมาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริ ยธรรม
2.3 ควบคุม กากับ ดูแลการปฏิบตั ิงาน การประพฤติปฏิบตั ิตนของครู บุคลากรทางการศึกษา
นักเรี ยนให้เป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริ ยธรรม
3. กาหนดให้มีหลักสู ตรทางการศึกษาเพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือในการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต
สถานศึกษา
3.1 จัดให้มีหลักสู ตรทางการศึกษา/หลักสู ตรการฝึ กอบรม ด้านการป้ องกันและปราบปราม
การทุจริ ตสถานศึกษา
3.2 กาหนดให้หลักสู ตรด้านการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตสถานศึกษา เป็ นหลักสู ตร
บังคับที่ใช้ฝึกอบรมครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรี ยน ทุกระดับ
3.2 ส่ งเสริ มแหล่งเรี ยนรู ้ทางวิชาการ ตลอดจนข้อมูลข่าวสารด้านการป้ องกันและปราบปราม
การทุจริ ตสถานศึกษา
4. ส่ งเสริ มค่านิยมการยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่ อสัตย์สุจริ ต และการต่อต้านการทุจริ ต
4.1 ส่ งเสริ มการสร้างแรงจูงใจให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรี ยน ปฏิบตั ิหน้าที่ราชการ
ความซื่ อสัตย์ สุ จริ ต เสี ยสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
4.2 รณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้สังคมมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของ
การประพฤติปฏิบตั ิตนตามหลักคุณธรรมและจริ ยธรรม

4.3 ส่ งเสริ ม เชิดชู หน่วยงานหรื อบุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้ องกันและปราบปราม
การทุจริ ตสถานศึกษา
4.4 ส่ งเสริ ม สนับสนุนให้ทุกภาคส่ วนร่ วมกันสร้างค่านิยมในการป้ องกันและปราบปราม
การทุจริ ตสถานศึกษา
ยุทธศาสตร์ ท2ี่ : บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่ วนในการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตสถานศึกษา
วัตถุประสงค์
มุ่งประสานความร่ วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับทุกภาคส่ วนในการป้ องกันและปราบปราม
การทุจริ ตสถานศึกษา ส่ งเสริ มบทบาทและการมีส่วนร่ วมของผูป้ กครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาในการ
ติดตาม ตรวจสอบการทุจริ ตหรื อประพฤติ มิชอบในสถานศึกษา เสริ มสร้างและพัฒนาเครื อข่ายผูป้ กครอง
คณะกรรมการสถานศึกษาให้เป็ นกลไกในการตรวจสอบถ่วงดุล รวมถึงการสร้างหลักประกันความปลอดภัยใน
การแจ้งข้อมูลหรื อเบาะแสในการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต
มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน
1.บูรณาการหน่วยงานสถานศึกษากับองค์กรทุกภาคส่ วนเพื่อสร้างความตระหนักและปลูกจิตสานึกเป็ น
พลเมืองดี
1.1 ประสานความร่ วมมือทางด้านข้อมูลและการปฏิบตั ิงานระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับ
องค์กรทุกภาคส่ วน
1.2 ส่ งเสริ ม สนับสนุน องค์กรและบุคลากรทางด้านสื่ อสารมวลชนให้มีความเข้มแข็งและเป็ น
อิสระในการทาหน้าที่ตรวจสอบและเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารให้สาธารณชนรับทราบ
1.3 ส่ งเสริ มสนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อทาการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
ในการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตสถานศึกษา โดยมีเว็บบอร์ ดเพื่อติดต่อสื่ อสาร
ระหว่างกัน
1.4 เสริ มสร้างและพัฒนาเครื อข่ายผูป้ กครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา
2. ส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริ ตหรื อประพฤติมิชอบ
2.1 เสริ มสร้างกระบวนการเรี ยนรู ้เพื่อให้ผปู ้ กครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษามีความ
ตื่นตัวต่อสภาพปั ญหาการทุจริ ตและประพฤติมิชอบในสถานศึกษา
2.2 สร้างและพัฒนาช่องทางในการรับแจ้งข้อมูลหรื อเบาะแส ให้มีความสะดวกหลากหลาย
รวมทั้งสร้างหลักประกันความปลอดภัยให้แก่บุคคล หน่วยงานหรื อข้อมูลนั้น
2.3 ส่ งเสริ มสิ ทธิ ในการรับรู ้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
2.4 กาหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผแู ้ จ้งข้อมูลหรื อเบาะแส ให้ได้รับรางวัลตอบแทน
2.5 ให้องค์กรหรื อบุคลากรด้านสื่ อสารมวลชนเป็ นสื่ อกลางในการแสวงหาความร่ วมมือเพื่อ
ป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตสถานศึกษา

3. พัฒนาประสิ ทธิภาพการบริ หารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอานาจทางการศึกษา
3.1 พัฒนาประสิ ทธิภาพการบริ หารงบประมาณสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
โดยเน้นการมีส่วนร่ วมจากทุกภาคส่ วน
3.3 พัฒนาประสิ ทธิภาพการติดตามประเมินผลการดาเนินการตามกลยุทธ์จุดเน้น เพื่อพัฒนา
คุณภาพทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ ท3ี่ : เสริ มสร้างความเข้มแข็งในการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตสถานศึกษา
วัตถุประสงค์
มุ่งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อานาจให้เหมาะสมชัดเจน
และมีประสิ ทธิภาพ สร้างกลไกความร่ วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนให้มีศกั ยภาพในการป้ องกัน
และปราบปรามการทุจริ ต ส่ งเสริ มความร่ วมมือด้านการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตกับหน่วยงานทุกภาคส่ วน
มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน
1. พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม พร้อมทั้งสร้างความโปร่ งใสและเป็ นธรรมใน
การบริ หารงานบุคคลภายใต้ระบบคุณธรรม
1.1ให้สถานศึกษาที่มีพนั ธกิจด้านการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต มีโครงสร้างของ
หน่วยงาน อัตรากาลัง การบริ หารงานบุคคล และงบประมาณที่เหมาะสม สอดคล้อง
กับภารกิจและความรับผิดชอบ
1.2 สนับสนุนให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อานาจระหว่างหน่วยงานสถานศึกษา
ด้วยกันเอง
1.3 ให้สถานศึกษา ควบคุม กากับ ติดตาม ประเมินผล การใช้อานาจในการปฏิบตั ิงานด้าน
การป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต
2 . สร้างกลไกความร่ วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนให้มีศกั ยภาพในการป้ องกันและ
ปราบปรามการทุจริ ต
2.1 วางแนวทางและส่ งเสริ มบทบาทความร่ วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับ
ภาคเอกชน ในการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต
2.2 ประสานความร่ วมมือกับองค์กรภาคเอกชนเกี่ยวกับการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต
ในสถานศึกษา
3. พัฒนาประสิ ทธิภาพการบริ หารจัดการองค์กร
3.1 พัฒนาประสิ ทธิภาพการบริ หารจัดการของสถานศึกษา
3.2 พัฒนาปรับปรุ งและเผยแพร่ หลักเกณฑ์ในการบริ หารงานที่โปร่ งใสและเป็ นธรรม
4. ส่ งเสริ มประสิ ทธิ ภาพการดาเนินงานด้านการจัดระบบการควบคุมภายในและบริ หารจัดการความเสี่ ยง
4.1 ส่ งเสริ มให้มีการจัดทารายงานการควบคุมภายในของสถานศึกษา
4.2 ส่ งเสริ มสนับสนุนให้ทุกสถานศึกษามีแผนการตรวจสอบภายในที่เป็ นระบบและมี
ประสิ ทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ ท4ี่ : พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรี ยน ในการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต
สถานศึกษา
วัตถุประสงค์
มุ่งพัฒนาสมรรถนะ และขีดความสามารถให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรี ยน ในการป้ องกัน
และปราบปรามการทุจริ ตสถานศึกษาให้สัมฤทธิ์ ผลได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อแก้ไขสภาพปั ญหาการทุจริ ตให้เป็ น
ระบบอย่างต่อเนื่ อง สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพให้สามารถร่ วมมือประสานการปฏิบตั ิกบั องค์กรทุกภาคส่ วน
มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน
1. พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถของครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรี ยน ในการป้ องกัน
และปราบปรามการทุจริ ต
1.1 กาหนดให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรี ยน ฝึ กอบรมหลักสู ตรด้านการป้ องกันและ
ปราบปรามการทุจริ ต ในสถานศึกษา เพื่อให้มีความเชี่ยวชาญ
1.2 กาหนดให้มีหลักสู ตรการศึกษา และหลักสู ตรการฝึ กอบรมวิชาชีพด้านการป้ องกันและ
ปราบปรามการทุจริ ตสถานศึกษา
2. สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพด้านการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตสถานศึกษา
2.1 ส่ งเสริ มให้สถานศึกษาร่ วมกันสร้างมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ
2.2 กาหนดให้มีหน่วยงานหลัก เพื่อรับผิดชอบในการติดตามประเมินผล รวมถึงการลงโทษ ครู
บุคลากรทางการศึกษา นักเรี ยน
3. ส่ งเสริ มการปฏิบตั ิงานของบุคลากรตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี
3.1 ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้มีการฝึ กอบรมครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรี ยน หลักสู ตร
การบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี
3.2ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้มีการฝึ กอบรมหลักสู ตรคุณธรรมและจริ ยธรรมในการปฏิบตั ิหน้าที่
และแนวทางปฏิบตั ิตาม พ.ร.บ. ต่าง ๆ
4. ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้มีการสร้างองค์ความรู ้เรื่ องการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตในสถานศึกษา
4.1 จัดให้มีกิจกรรมการสร้างองค์ความรู ้ในเรื่ องการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตสถานศึกษา
แก่ ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรี ยน
4.2 ส่ งเสริ มให้หน่วยงานภาครัฐมีการแลกเปลี่ยนความรู ้ และข้อมูลข่าวสารด้านการป้ องกันและ
ปราบปรามการทุจริ ต
ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ
1. โรงเรี ยนบ้านท่าเกษม ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความโปร่ งใสและเป็ นธรรม
2. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรี ยน มีจิตสานึกในการเป็ นพลเมืองดี ปฏิบตั ิงานตาม ระเบียบ
วินยั และมีความซื่อสัตย์สุจริ ต
3. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรี ยน มีความรู ้ เรื่ องการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต
ในสถานศึกษามากยิง่ ขึ้น
4. โรงเรี ยนบ้านท่าเกษมปฏิบตั ิงานตามหลักคุณธรรมจริ ยธรรม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เป็ นแนวทางปฏิบตั ิ

5. โรงเรี ยนบ้านท่าเกษมมีความเข้าใจและให้ความร่ วมมือในกิจกรรมการป้ องกันและปราบปรามการ
ทุจริ ตในสถานศึกษา
6. ส่ งผลต่อการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมในสถานศึกษาได้อย่างมัน่ คงและยัง่ ยืนตลอดไป
บทสรุ ป
แผนปฏิบตั ิการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตโรงเรี ยนบ้านท่าเกษมประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
จัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็ นแนวทางในการดาเนินงานในด้านการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตของสถานศึกษา
ปฏิบตั ิงานในด้านการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เกิดผลสัมฤทธิ์ ตามที่คาดหวังไว้
ทาให้การปฏิบตั ิราชการตามอานาจหน้าที่ของข้าราชการเป็ นไปในลักษณะที่มีความรับผิดชอบ ทาให้ผปู ้ กครอง
ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา มีความเชื่อถือในความมีคุณธรรมมีจริ ยธรรม การปฏิบตั ิ หน้าที่โดยการคานึงถึง
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนและการยึดมัน่ ในหลักธรรมาภิบาลแก้ไขปั ญหาการทุจริ ตและ
ประพฤติมิชอบของคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรี ยน ให้ลดน้อยลงได้อย่าง ประสิ ทธิ ภาพ และบังเกิดผลอย่าง
เป็ นรู ปธรรมมากยิง่ ขึ้น
ดังนั้น ในการดาเนินงานด้านการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตสถานศึกษา ต้องบูรณาการและ ความ
ร่ วมมือจากทุกภาคส่ วน และจะต้องปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่ องให้เป็ นระบบ โดยหากมีการบูรณาการความร่ วมมือ จากทุก
ภาคส่ วนอย่างจริ งจังและต่อเนื่องแล้ว ก็จะส่ งผลต่อการบรรลุตามผลสัมฤทธิ์ ที่คาดหวังไว้ ส่ วนราชการและ
สถานศึกษา ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความโปร่ งใสและเป็ นธรรม คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรี ยน มีความร่ วมมือ
การป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตในสถานศึกษามากยิง่ ขึ้น มีจิตสานึกในการเป็ นพลเมืองดี ปฏิบตั ิระเบียบวินยั
และมีความซื่ อสัตย์สุจริ ต ทุกภาคส่ วนมีความเข้าใจและให้ความร่ วมมือในกิจกรรมการป้ องกันและ ปราบปราม
การทุจริ ตสถานศึกษา ปฏิบตั ิงานตามหลักคุณธรรมจริ ยธรรม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็ นแนวทาง
ปฏิบตั ิ รวมถึงส่ งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับจังหวัดและระดับประเทศให้ยงั่ ยืนได้ อีกด้วย

