แผนการดาเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริต
ประจำปี 2563

โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน อาเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น
สานักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

แผนป้องกันและปราบปรามการทุ จริตของ โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
(ปีงบประมาณ 2563)
ที่มา
หลักการและเหตุผล
กำรทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นปัญหำที่มีมำนำน และยิ่งมีกระบวนกำรที่มีควำมซับซ้อนมำกขึ้น ถือเป็น
ปัญหำที่เกิดขึ้นทั้งในองค์กำรภำครัฐและเอกชน ซึ่งนับวันจะทวีควำมรุนแรงขึ้น ส่งผลให้เกิดวิกฤตศรัทธำต่อ
สังคมไทย ปัจจุบันมีกำรตรวจสอบและเผยแพร่ให้สำธำรณชนได้รับทรำบ ทำให้ประชำชนให้ควำมสนใจกำรทำงำน
ของภำครัฐมำกยิ่งขึ้น
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ เป็นวำระแห่งชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เห็นชอบให้
หน่วยงำนภำครัฐนำแนวทำงและมำตรกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตไปใช้
เป็นกรอบทิศทำงกำรประสำนควำมร่วมมือในกำรดำเนินกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต และแปลง
ยุทธศำสตร์ไปสู่ กำรปฏิบัติ โดยกำหนดเพิ่มเติมไว้ในแผนปฏิบัติรำชกำร และแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีของส่วน
รำชกำร ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ในกำรปฏิบัติรำชกำร และกำรบูรณำกำรป้องกันและปรำบปรำมแก้ไขปัญหำกำร
ทุจริตคอร์รัปชั่น ตอบสนองนโยบำยของรัฐบำล
ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต มีนโยบำยกำรบริหำรจัดกำรที่ดี มุ่งเน้น
เสริมสร้ำงมำตรฐำนด้ำนคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ และพัฒนำควำมโปร่งใสในกำร
ปฏิบัติงำน พร้อมทั้งป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติ มิชอบของข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
นำไปสู่กำรปฏิบัติให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม และเป็นเครื่องมือชี้นำกำรพัฒนำหน่วยงำนจำกทุกภำคส่วน ให้เกิดกำร
บูรณำกำรควำมร่วมมือกันอย่ำงจริงจังในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต โดยมีวัตถุประสงค์หลัก 4 ประกำร
คือ
1) สังคมไทยมีวินัย คุณธรรมและจริยธรรม
2) เครือข่ำยจำกทุกภำคส่วน มีส่วนร่วมในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
3) ระบบและกลไกในกำรตรวจสอบ ควบคุม กระจำย และถ่วงดุลอำนำจอย่ำงมีประสิทธิภำพ
4) สังคมรู้เท่ำทัน ร่วมคิดป้องกันกำรทุจริต โดยจะมีกำรดำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ 4 ประกำร
ยุทธศำสตร์ที่ 1 : ปลูกจิตสำนึก ค่ำนิยม คุณธรรม และจริยธรรม และสร้ำงวินัยแก่ทุกภำคส่วน
ยุทธศำสตร์ที่ 2 : รวมพลังแผ่นดินป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
ยุทธศำสตร์ที่ 3 : เสริมสร้ำงควำมแข็งแกร่งแก่หน่วยงำนต่อต้ำนกำรทุจริต
ยุทธศำสตร์ที่ 4 : สร้ำงบุคลำกรมืออำชีพป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต

กำรดำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกัน และปรำบปรำมกำรทุจริตในส่วนรำชกำร
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (สำนักงำน ป.ป.ช.) และสำนักงำน
คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (สำนักงำน ป.ป.ท.) กำหนดให้ส่วนรำชกำร มีกำร
ดำเนินกำรเพื่อจัดกำรควำมเสี่ยงกำรทุจริต มีกำรกำหนดแผนงำน/โครงกำร/ กิจกรรม/ตัวชี้วัด ไว้แล้ว และเห็นว่ำ
สำมำรถตอบสนองยุทธศำสตร์ชำติฯ ได้ก็ให้นำแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม/ตัวชี้วัด โดยกำหนดแผนงำน/
โครงกำร/กิจกรรม/ตัวชี้วัด ให้เป็นไปตำมพันธกิจ และสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของโรงเรียน ดังนั้น เพื่อให้กำร
ดำเนินกำรเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรี โรงเรียนชุมชนบ้ำนพระยืน จึงได้จัดทำแผนกำรดำเนินกำรเพื่อจัดกำรควำม
เสี่ยงกำรทุจริต ประจำปีงบประมำณ 2563 ขึ้น เพื่อเป็นกรอบในกำรดำเนินกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
ของสถำนศึกษำ และให้ส่วนรำชกำร/หน่วยงำน ใช้เป็นแนวทำงในกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรกำรป้องกันและ
ปรำบปรำม กำรทุจริตประจำปีต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีจิตสำนึกในเรื่องควำมซื่อสัตย์สุจริต มี
คุณธรรมจริยธรรมในกำรดำเนินชีวิต และปฏิบัติงำน
2. เพื่อป้องกันและเฝ้ำระวังมิให้เกิด กำรทุจริต กำรปฏิบัติและ/หรือละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่โดยมิชอบใน
กำรปฏิบัติรำชกำรขึ้นภำยในหน่วยงำนโดยประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงภำครัฐและเครือข่ำยภำคประชำชนในกำร
ติดตำมตรวจสอบแจ้งข้อมูลเบำะแสกำรประพฤติมิช อบ
3. เพื่อส่งเสริมให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ โรงเรียนชุมชนบ้ำนพระยืน มีระบบกำรทำงำน
และกำรตรวจสอบที่เข้มแข็งในกำรป้องกันกำรทุจริต
4. เสริมสร้ำงศักยภำพของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพตำมมำตรฐำนจรรยำบรรณวิชำชีพ

ข้อมูลประกอบการจัดทาแผนป้องกั นและปราบปรามการทุจริ ต
โรงเรียนชุมชนบ้ำนพระยืน ได้จัดทำแผนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต กำรดำเนินกำรเพื่อจัดกำร
ควำมเสี่ยงกำรทุจริตให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตที่ สำนักงำน
ป.ป.ช. กำหนดเป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำแผน

การติดตามผลความก้าวหน้าตามแผนปฏิ บัติการการป้องกั นและปราบปรามการทุจริ ต
การดาเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริ ตภาครั ฐ
ประจาปีงบประมาณ 2563 โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
แนวทำงกำรตรวจติดตำมผลควำมก้ำวหน้ำกำรปฏิบัติงำนตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
กำรดำเนินกำรเพื่อจัดกำรควำมเสี่ยงกำรทุจริตภำครัฐ ประจำปีงบประมำณ 2563 ดำเนินกำรดังนี้
ติดตำมผลควำมก้ำวหน้ำงำน/โครงกำร และงบประมำณประจำปีงบประมำณ 2563 โดยกำหนดกิจกรรม
และแผนผัง (Gantt Chart) กำรติดตำมผลควำมก้ำวหน้ำในห้วงระยะเวลำกำรในกำรดำเนินโครงกำรตำม
แผนปฏิบัติกำรฯ ดังนี้
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จัดประชุมเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ และกำรจัดทำ
แผนปฏิบัติกำรฯ ประจำ ปี 2563 ทบทวน/
วิเครำะห์ควำมเสี่ยงต่ำงๆ
จัดทำแผนปฏิบัติกำรฯ ประจำปี2563 เสนอ
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ ผู้อำนวยกำรโรงเรียนให้
ควำมเห็นชอบ
สำรวจควำมคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ดำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรฯ
เสนอสรุปผลกำรดำเนินงำนต่อผู้อำนวยกำรโรงเรียน
จัดทำเอกสำรรำยงำนสรุปผลกำรดำเนินกำรรำยงำน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น
เขต 1 รับทรำบต่อไป
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ความนา
หลักการและเหตุผล
สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร (ก.พ.ร.) กำหนดประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมคำ
รับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของโรงเรียนชุมชนบ้ำนพระยืน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 กำรดำเนินกำรตำม
แผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตเพื่อจัดกำรควำมเสี่ยงกำรทุจริตในสถำนศึกษำ เพื่อขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศึกษำ และกำรจัดกำรข้อร้องเรียนเรื่องกำร
ทุจริต กำรปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่โดยมิชอบของครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในปีงบประมำณ พ.ศ.
2563 และข้อกล่ำวหำครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรด้วยควำมรับผิดชอบต่อประชำชน ไม่
มีคุณธรรม ไม่มีจริยธรรม ไม่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง และไม่มีธรรมำภิบำล ตำมที่มีกฎหมำย ระเบียบ
แบบแผนของทำงรำชกำรที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 กำรตรวจสอบและนำเรื่องร้องเรียน
เข้ำสู่กระบวนกำรสอบสวนข้อเท็จจริง กำรแจ้งตักเตือน ดำเนินคดี หรืออื่นๆ ตำมระเบียบ ข้อกฎหมำยที่กำหนดไว้
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
ในกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตโรงเรียนชุมชนบ้ำนพระยืน ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563 นั้น โรงเรียนชุมชนบ้ำนพระยืนได้ทำกำร ศึกษำและวิเครำะห์ข้อมูลจำกแผนปฏิบัติกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศึกษำ เพื่อสนับสนุนและสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ ว่ำด้วยกำรปรำบปรำม
กำรทุจริตสถำนศึกษำ 4 ยุทธศำสตร์ ดังนี้
ยุทธศำสตร์ที่ 1 เสริมสร้ำงจิตสำนึก ค่ำนิยม ให้สถำนศึกษำบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำล
ยุทธศำสตร์ที่ 2 บูรณำกำรหน่วยงำนทุกภำคส่วน ในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศึกษำ
ยุทธศำสตร์ที่ 3 เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศึก ษำ
ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำศักยภำพครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน ในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริตสถำนศึกษำ
วัตถุประสงค์
มีกำรบริหำรกำรจัดกำรอย่ำงเป็นระบบ ครูมีจรรยำบรรณ และมีคุณภำพตำมเกณฑ์มำตรฐำนวิชำชี พครู
ผู้เรียนเกิดทักษะกำรเรียนรู้ด้วยตนเองอย่ำงมีประสิทธิภำพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนอยู่ใน
ระดับดี สืบสำนศิลปวัฒนธรรมไทยและอนุรักษ์ทรัพยำกรสิ่งแวดล้อ ม สำมำรถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่ำงมี
ควำมสุข

ยุทธศาสตร์และมาตรการ/แนวทางดาเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เสริมสร้ำงจิตสำนึก ค่ำนิยม ให้สถำนศึกษำบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำล
วัตถุประสงค์
มุ่งส่งเสริมเสริมสร้ำงจิตสำนึกและค่ำนิยมให้แก่สถำนศึกษำบริหำรงำนตำมหลั กธรรมำภิบำล โดยมี
ทัศนคติ วิสัยทัศน์ ในกำรร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหำกำรทุจริตและประพฤติมิชอบสถำนศึกษำ รวมทั้ง
กำรรณรงค์ เผยแพร่ ประชำสัมพันธ์ ให้ทุกภำคส่วนมีวินัย เคำรพกฎหมำย กฎและระเบียบ ที่จะเป็นกลไกในกำร
แก้ไขปัญหำ กำรพัฒนำ ตลอดจนเป็นกำรวำงรำกฐำนในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน
1. ส่งเสริมกำรปฏิบัติงำนและกำรดำเนินชีวิตตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพีย ง
1.1 เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน ให้ปฏิบัติงำนและดำเนิน
ชีวิตตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
1.2 ประยุกต์กำรนำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ให้เกิ ดมรรคผลในทำงปฏิบั ติ
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. กำหนดให้มีหลักสูตรทำงกำรศึกษำเพื่อใช้เป็นเครื่อ งมือ ในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
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
ควำมซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
4.2 รณรงค์ เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ให้สังคมมีค่ำนิย ม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่ำของกำร
ประพฤติปฏิบัติตนตำมหลักคุณธรรมและจริยธรรม
4.3 ส่งเสริม เชิดชู หน่วยงำนหรือบุคคลที่มีผลงำนดีเด่นด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริตสถำนศึกษำ
4.4 ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภำคส่วนร่วมกันสร้ำงค่ำนิยมในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริตสถำนศึกษำ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : บูรณำกำรหน่วยงำนทุกภำคส่วน ในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศึกษำ
วัตถุประสงค์
มุ่งประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนสถำนศึกษำกับ ทุกภำคส่วนในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริตสถำนศึกษำ ส่งเสริมบทบำทและกำรมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมกำรสถำนศึกษำในกำร
ติดตำม ตรวจสอบกำรทุจริตหรือประพฤติ มิชอบในสถำนศึกษำ เสริมสร้ำงและพัฒนำเครือข่ำยผู้ปกครอง ชุมชน
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำให้เป็นกลไกในกำรตรวจสอบ ถ่วงดุล รวมถึงกำรสร้ำงหลักประกันควำมปลอดภัยในกำร
แจ้งข้อมูลหรือเบำะแสในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน
1. บูรณำกำรหน่วยงำนสถำนศึกษำกับองค์กรทุกภำคส่วนเพื่อสร้ำงควำมตระหนักและปลู กจิตสำนึกกำร
1.1 ประสำนควำมร่วมมือทำงด้ำนข้อมูลและกำรปฏิบัติงำนระหว่ำงหน่วยงำนสถำนศึ กษำกับ
องค์กรทุกภำคส่วน
1.2 ส่งเสริม สนับสนุน องค์กรและบุคลำกรทำงด้ำนสื่อสำรมวลชนให้มีควำมเข้ มแข็งและเป็น
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
รวมทั้งสร้ำงหลักประกันควำมปลอดภัยให้แก่บุค คล หน่วยงำนหรือข้อมูลนั้น
2.3 ส่งเสริมสิทธิในกำรรับรู้และกำรเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำร
2.4 กำหนดมำตรกำรสร้ำงแรงจูงใจให้แก่ผู้แจ้งข้อมูลหรือเบำะแส ให้ได้รับรำงวัลตอบแทน
2.5 ให้องค์กรหรือบุคลำกรด้ำนสื่อสำรมวลชนเป็นสื่อกลำงในกำรแสวงหำควำมร่ว มมือเพื่อ
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศึกษำ

3. พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำตำมแนวทำงกำรกระจำยอำนำจทำงกำรศึกษำ
3.1 พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรงบประมำณสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึก ษำ
โดยเน้นกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วน
3.2 พัฒนำประสิทธิภำพกำรติดตำมประเมินผลกำรดำเนินกำรตำมกลยุทธ์จุดเน้น เพื่อพัฒนำ
คุณภำพทำงกำรศึกษำ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศึกษำ
วัตถุประสงค์
มุ่งพัฒนำระบบและกลไกในกำรตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลกำรใช้อำนำจให้เหมำะสมชัดเจนและมี
ประสิทธิภำพ สร้ำงกลไกควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนสถำนศึกษำกับภำคเอกชนให้ มีศั กยภำพในกำรป้อ งกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต ส่งเสริมควำมร่วมมือด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตกั บหน่วยงำนทุกภำคส่วน
มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน
1. พัฒนำระบบและกลไกในกำรตรวจสอบ ควบคุม พร้อมทั้งสร้ำงควำมโปร่งใสและเป็นธรรมในกำร
บริหำรงำนบุคคลภำยใต้ระบบคุณธรรม
1.1 ให้สถำนศึกษำที่มีพันธกิจด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต มีโครงสร้ำงของ
หน่วยงำน อัตรำกำลัง กำรบริหำรงำนบุคคล และงบประมำณที่เหมำะสม สอดคล้องกับ
ภำรกิจและควำมรับผิดชอบ
1.2 สนับสนุนให้มีกำรตรวจสอบและถ่วงดุลกำรใช้อำนำจระหว่ำงหน่วยงำนสถำนศึกษำ ด้วย
กันเอง
1.3 ให้สถำนศึกษำ ควบคุม กำกับ ติดตำม ประเมินผล กำรใช้อำนำจในกำรปฏิบัติงำนด้ำน
การป้องกันและปราบปรามการทุจ ริต
2 . สร้ำงกลไกควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนสถำนศึกษำกับภำคเอกชนให้มีศักยภำพในกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต
2.1 วำงแนวทำงและส่งเสริมบทบำทควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนสถำนศึก ษำกับภำคเอกชน
ในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
2.2 ประสำนควำมร่วมมือกับองค์กรภำคเอกชนเกี่ยวกับกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
ในสถำนศึกษำ
3. พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรองค์กร
3.1 พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรของสถำนศึกษำ
3.2 พัฒนำปรับปรุงและเผยแพร่หลักเกณฑ์ในกำรบริหำรงำนที่โปร่งใสและเป็นธรรม
4. ส่งเสริมประสิทธิภำพกำรดำเนินงำนด้ำนกำรจัดระบบกำรควบคุมภำยในและบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง
4.1 ส่งเสริมให้มีกำรจัดทำรำยงำนกำรควบคุมภำยในของสถำนศึกษำ
4.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกสถำนศึกษำมีแผนกำรตรวจสอบภำยในที่เป็นระบบและมี
ประสิทธิภำพ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนำศักยภำพครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน ในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
สถำนศึกษำ
วัตถุประสงค์
มุ่งพัฒนำสมรรถนะ และขีดควำมสำมำรถให้ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน ในกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศึกษำให้สัมฤทธิผลได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เพื่อแก้ไขสภำพปัญหำกำรทุจริตให้เป็น
ระบบอย่ำงต่อเนื่อง สร้ำงมำตรฐำนทำงวิชำชีพให้สำมำรถร่วมมือหรือประสำนกำรปฏิบัติกับองค์กรทุกภำคส่วน
มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน
1. พัฒนำสมรรถนะและขีดควำมสำมำรถของครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน ในกำรป้องกันและ
ปรำมกำรทุจริต
1.1 กำหนดให้ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน ฝึกอบรมหลักสูตรด้ำนกำรป้องกันและ
ปรำมกำรทุจริต ในสถำนศึกษำ เพื่อให้มีควำมเชี่ยวชำญ
1.2 กำหนดให้มีหลักสูตรกำรศึกษำ และหลักสูตรกำรฝึกอบรมวิชำชีพด้ำนกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศึกษำ
2. สร้ำงมำตรฐำนทำงวิชำชีพด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศึกษำ
2.1 ส่งเสริมให้สถำนศึกษำร่วมกันสร้ำงมำตรฐำนจรรยำบรรณวิชำชีพ
2.2 กำหนดให้มีหน่วยงำนหลัก เพื่อรับผิดชอบในกำรติดตำมประเมินผล รวมถึงกำรลงโทษ
ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน
3. ส่งเสริมกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมือ งที่ดี
3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำรฝึกอบรมครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน หลักสูตรกำร
บริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี
3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำรฝึกอบรมหลักสูตรคุ ณธรรมและจริยธรรมในกำรปฏิบั ติหน้ำที่
และแนวทำงปฏิบัติตำม พ.ร.บ. ต่ำง ๆ
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำรสร้ำงองค์ควำมรู้เรื่องกำรป้อ งกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในสถำนศึ กษำ
4.1 จัดให้มีกิจกรรมกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ในเรื่องกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศึกษำ
แก่ ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน
4.2 ส่งเสริมให้หน่วยงำนภำครัฐมีกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ และข้อมูลข่ำวสำรด้ำนกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต

ผลที่คาดว่าจะได้รั บ
1. โรงเรียนชุมชนบ้ำนพระยืน ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมโปร่งใสและเป็นธรรม
2. คณะครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน มีจิตสำนึกในกำรเป็นพลเมืองดี ปฏิบัติงำนตำม
ระเบียบวินัย และมีควำมซื่อสัตย์สุจริต
3. คณะครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน มีควำมรู้เรื่องกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริตในสถำนศึกษำมำกยิ่งขึ้น
4. โรงเรียนชุมชนบ้ำนพระยืน ปฏิบัติงำนตำมหลักคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลักปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง เป็นแนวทำงปฏิบัติ
5. โรงเรียนชุมชนบ้ำนพระยืน มีควำมเข้ำใจและให้ควำมร่วมมือในกิจ กรรมกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริตในสถำนศึกษำ
6. ส่งผลต่อกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจและสังคมในสถำนศึ กษำได้อย่ำ งมั่นคงและยั่ งยืนตลอดไป
บทสรุป
แผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตโรงเรียนชุมชนบ้ำนพระยืน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.
2563 จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรดำเนินงำนในด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตเพื่อจัด กำรควำม
เสี่ยงกำรทุจริตของสถำนศึกษำ ปฏิบัติงำนในด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์
เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมที่คำดหวังไว้ ทำให้กำรปฏิบัติรำชกำรตำมอำนำจหน้ำที่ของข้ำรำชกำรเป็นไปในลักษณะที่มี
ควำมรับผิดชอบ ทำให้ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ มีควำมเชื่อถือในควำมมีคุณธรรม ควำมมี
จริยธรรม กำรปฏิบัติหน้ำที่โดยกำรคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมำกกว่ำประโยชน์ส่วนตน และกำรยึดมั่นในหลักธรร
มำภิบำล สำมำรถแก้ไขปัญหำกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของคณะครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน ให้ลด
น้อยลงได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และบังเกิดผลอย่ำงเป็นรูปธรรมมำกยิ่งขึ้น
ดังนั้น ในกำรดำเนินงำนด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศึกษำ ต้องบูรณำกำรและอำศัย
ควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วน และจะต้องปฏิบัติอย่ำงต่อเนื่องให้ เป็นระบบ โดยหำกมีกำรบูรณำกำรควำมร่วมมือ
จำกทุกภำคส่วนอย่ำงจริงจังและต่อเนื่องแล้ว ก็จะส่งผลต่อกำรบรรลุตำมผลสัมฤทธิ์ที่คำดหวังไว้ ส่วนรำชกำรและ
สถำนศึกษำ ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมโปร่งใสและเป็นธรรม คณะครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน มีควำมรู้เรื่อง
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในสถำนศึกษำมำกยิ่งขึ้น มีจิตสำนึกในกำรเป็นพลเมืองดี ปฏิบัติงำนตำม
ระเบียบวินัย และมีควำมซื่อสัตย์สุจริต ทุกภำคส่วนมีควำมเข้ำใจและให้ควำมร่วมมือในกิจกรรมกำรป้อ งกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศึกษำ ปฏิบัติงำนตำมหลักคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นแนวทำงปฏิบัติ รวมถึงส่งผลต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสัง คมในระดับจัง หวัดและระดับประเทศให้ยั่งยืนได้
อีกด้วย

