แผนปองกันและปราบปรามการทุจริตของโรงเรียนบานมหาเจริญ
ที่มาหลักการและเหตุผล
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กําหนดประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํา
รับรองการปฏิบัติราชการของโรงเรียนบานมหาเจริญ ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตัวชี้วัดที่ 7 ระดับความสําเร็จ
ของการดําเนินการตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต โดยพิจารณาจากผลสําเร็จของการดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา และการจัดการขอรองเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่
โดยมิชอบของครู บุคลากรทางการศึกษา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และขอกลาวหาครู บุคลากรทางการศึกษา ที่
ไมไดปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความรับผิดชอบตอประชาชน ไมมีคุณธรรม ไมมีจริยธรรม ไมคํานึงถึงประโยชน
สวนรวมเปนที่ตั้ง และไมมีธรรมาภิบาล ตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการที่เกี่ยวของไดกําหนดไว
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 การตรวจสอบและนําเรื่องรองเรียนเขาสูกระบวนการสอบสวนขอเท็จจริง การแจง
ตักเตือน ดําเนินคดี หรืออื่นๆ ตามระเบียบ ขอกฎหมายที่กําหนดไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ในการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนบานมหาเจริญ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2563 นั้น โรงเรียนโรงเรียนบานมหาเจริญ ไดทําการศึกษาและวิเคราะหขอมูลจากแผนปฏิบัติการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา และผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต
สถานศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยกําหนดใหสถานศึกษาตองจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตในหนวยงานของตน เพื่อสนับสนุนและสอดคลองกับยุทธศาสตรวาดวยการปราบปรามการทุจริต
สถานศึกษา 4 ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 เสริมสรางจิตสํานึก คานิยม ใหสถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตรที่ 2 บูรณาการหนวยงานทุกภาคสวน ในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
สถานศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 3 เสริมสรางความเขมแข็งในการปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการปองกันและปราบปราม
การทุจริตสถานศึกษา

วิสัยทัศน

โรงเรียนบานมหาเจริญ มุงมั่นจัดการศึกษาใหไดมาตรฐาน บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง
เคียงคูคุณธรรม กาวล้ําเทคโนโลยี มีความเปนไทย และกาวไกลสูมาตรฐานสากล
พันธกิจ

1. พัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลอยางตอเนื่อง
2. พัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหไดมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อมุงสูความเปนครู
มืออาชีพ
3. จัดสภาพสิ่งแวดลอมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาใหมีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู
4. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในตามที่กําหนดในกฎกระทรวงอยางครบถวน
5. พัฒนาคุณภาพผูเรียนใหเปนคนดี คนเกง มีความสุข เปนผูใฝเรียนรู พรอมเปนพลเมืองดีของ
ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
6. พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะในการดําเนินชีวิตตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
7. สงเสริมใหบุคลากรทางการศึกษาใช ICT หรือเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู
8. สงเสริมใหผูเรียนอานออกเขียนได ใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และใช ICT ในการเรียนรู
9. สงเสริมใหสถานศึกษาประชาสัมพันธงานและกิจกรรมตางๆ ของสถานศึกษาทุกรูปแบบ
10. บริหารจัดการสถานศึกษา โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวนภายใตหลักธรรมาภิบาล

วัตถุประสงค
1. เพื่อใหมีการบริหารการจัดการอยางเปนระบบ ครูมีจรรยาบรรณ และมีคุณภาพตามเกณฑ
มาตรฐานวิชาชีพครู
2. เพื่อใหผูเรียนเกิดทักษะการเรียนรูดวยตนเองอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม
3. เพื่อใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับดี
4. เพื่อใหผูเรียนสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยและอนุรักษทรัพยากรสิ่งแวดลอม สามารถดํารงตนอยูในสังคม
ไดอยางมีความสุข

ยุทธศาสตรและมาตรการ/แนวทางดําเนินงาน
ยุทธศาสตรที่ 1 : เสริมสรางจิตสํานึก คานิยม ใหสถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
วัตถุประสงค
มุงสงเสริมเสริมสรางจิตสํานึกและคานิยมใหแกสถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีทัศนคติ
วิสัยทัศน ในการรวมกันแกไขและรับผิดชอบตอปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบสถานศึกษา รวมทั้งการรณรงค
เผยแพร ประชาสัมพันธ ใหทุกภาคสวนมีวินัย เคารพกฎหมาย กฎและระเบียบ ที่จะเปนกลไกในการแกไขปญหา การ
พัฒนา ตลอดจนเปนการวางรากฐานในการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐไดอยางมีประสิทธิภาพ
มาตรการ/แนวทางดําเนินงาน
1. สงเสริมการปฏิบัติงานและการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.1 เสริมสรางความรูความเขาใจแกครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ใหปฏิบัติงานและดําเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.2 ประยุกตการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใหเกิดมรรคผลในทางปฏิบัติ
1.3 จัดใหมีหลักสูตรการเรียนรูหรือการฝกอบรมเกี่ยวกับการใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แกครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน
2. สงเสริมใหครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ไดเรียนรูและปฏิบัติงานตามหนาที่ดวยหลักธรรมาภิบาล
2.1 สงเสริมใหครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีความรู ความเขาใจ รวมทั้งมีการฝกอบรม
เพื่อใหปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
2.2 สงเสริมใหครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ไดประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรม
2.3 ควบคุม กํากับ ดูแลการปฏิบัติงาน การประพฤติปฏิบัติตนของครู บุคลากรทางการศึกษา
นักเรียน ใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
3. กําหนดใหมีหลักสูตรทางการศึกษาเพื่อใชเปนเครื่องมือในการปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา
3.1 จัดใหมีหลักสูตรทางการศึกษา/หลักสูตรการฝกอบรม ดานการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตสถานศึกษา
3.2 กําหนดใหหลักสูตรดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา เปนหลักสูตร
บังคับที่ใชฝกอบรมครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ทุกระดับ
3.3 สงเสริมแหลงเรียนรูทางวิชาการ ตลอดจนขอมูลขาวสารดานการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตสถานศึกษา
4. สงเสริมคานิยมการยกยองและเชิดชูความดี ความซื่อสัตยสุจริต และการตอตานการทุจริต
4.1 สงเสริมการสรางแรงจูงใจใหครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ปฏิบัติหนาที่ราชการดวย
ความซื่อสัตย สุจริต เสียสละเพื่อประโยชนสวนรวม
4.2 รณรงค เผยแพรประชาสัมพันธใหสังคมมีคานิยม ยกยอง เชิดชู และเห็นคุณคาของการ
ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม
4.3 สงเสริม เชิดชู หนวยงานหรือบุคคลที่มีผลงานดีเดนดานการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตสถานศึกษา
4.4 สงเสริม สนับสนุนใหทุกภาคสวนรวมกันสรางคานิยมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
สถานศึกษา

ยุทธศาสตรที่ 2 : บูรณาการหนวยงานทุกภาคสวน ในการปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา
วัตถุประสงค
มุงประสานความรวมมือระหวางหนวยงานสถานศึกษากับทุกภาคสวนในการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตสถานศึกษา สงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของผูปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาในการติดตาม
ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติ มิชอบในสถานศึกษา เสริมสรางและพัฒนาเครือขายผูปกครอง ชุมชน
คณะกรรมการสถานศึกษาใหเปนกลไกในการตรวจสอบ ถวงดุล รวมถึงการสรางหลักประกันความปลอดภัยในการ
แจงขอมูลหรือเบาะแสในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
มาตรการ/แนวทางดําเนินงาน
1. บูรณาการหนวยงานสถานศึกษากับองคกรทุกภาคสวนเพื่อสรางความตระหนักและปลูกจิตสานึกการเปนพลเมืองดี
1.1 ประสานความรวมมือทางดานขอมูลและการปฏิบัติงานระหวางหนวยงานสถานศึกษากับ
องคกรทุกภาคสวน
1.2 สงเสริม สนับสนุน องคกรและบุคลากรทางดานสื่อสารมวลชนใหมีความเขมแข็งและเปนอิสระ
ในการทําหนาที่ตรวจสอบและเผยแพรขอมูลขาวสารใหสาธารณชนรับทราบ
1.3 สงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษามีระบบอินเทอรเน็ต เพื่อทาการเผยแพรประชาสัมพันธ
ในการปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา โดยมีเว็บบอรดเพื่อติดตอสื่อสาร
ระหวางกัน
1.4 เสริมสรางและพัฒนาเครือขายผูปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา
2. สงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
2.1 เสริมสรางกระบวนการเรียนรูเพื่อใหผูปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษามี ความตื่นตัว
ตอสภาพปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในสถานศึกษา
2.2 สรางและพัฒนาชองทางในการรับแจงขอมูลหรือเบาะแส ใหมีความสะดวกหลากหลาย
รวมทั้งสรางหลักประกันความปลอดภัยใหแกบุคคล หนวยงานหรือขอมูลนั้น
2.3 สงเสริมสิทธิในการรับรูและการเขาถึงขอมูลขาวสาร
2.4 กําหนดมาตรการสรางแรงจูงใจใหแกผูแจงขอมูลหรือเบาะแส ใหไดรับรางวัลตอบแทน
2.5 ใหองคกรหรือบุคลากรดานสื่อสารมวลชนเปนสื่อกลางในการแสวงหาความรวมมือเพื่อ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา
3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอํานาจทางการศึกษา
3.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ สถานศึกษาโดย
เนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน
3.2 พัฒนาประสิทธิภาพการติดตามประเมินผลการดําเนินการตามกลยุทธจุดเนนเพื่อพัฒนา
คุณภาพทางการศึกษาในการปองกันและปราบปรามการทุจริต สงเสริมความรวมมือดานการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตกับหนวยงานทุกภาคสวน

ยุทธศาสตรที่ 3 : เสริมสรางความเขมแข็งในการปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา
วัตถุประสงค
มุงพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถวงดุลการใชอํานาจใหเหมาะสมชัดเจนและมี
ประสิทธิภาพ สรางกลไกความรวมมือระหวางหนวยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนใหมีศักยภาพในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต สงเสริมความรวมมือดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตกับหนวยงานทุกภาคสวน
มาตรการ/แนวทางดําเนินงาน
1. พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม พรอมทั้งสรางความโปรงใสและเปนธรรมในการ
บริหารงานบุคคลภายใตระบบคุณธรรม
1.1 ใหสถานศึกษาที่มีพันธกิจดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต มีโครงสรางของ
หนวยงาน อัตรากําลัง การบริหารงานบุคคล และงบประมาณที่เหมาะสม สอดคลอง
กับภารกิจและความรับผิดชอบ
1.2 สนับสนุนใหมีการตรวจสอบและถวงดุลการใชอํานาจระหวางหนวยงานสถานศึกษา ดวยกันเอง
1.3 ใหสถานศึกษา ควบคุม กํากับ ติดตาม ประเมินผล การใชอํานาจในการปฏิบัติงานดาน
การปองกันและปราบปรามการทุจริต
2 . สรางกลไกความรวมมือระหวางหนวยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนใหมีศักยภาพในการปองกัน และปราบปราม
การทุจริต
2.1 วางแนวทางและสงเสริมบทบาทความรวมมือระหวางหนวยงานสถานศึกษากับ ภาคเอกชน
ในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
2.2 ประสานความรวมมือกับองคกรภาคเอกชนเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการ ทุจริต
ในสถานศึกษา
3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกร
3.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา
3.2 พัฒนาปรับปรุงและเผยแพรหลักเกณฑในการบริหารงานทีโ่ ปรงใสและเปนธรรม
4. สงเสริมประสิทธิภาพการดาเนินงานดานการจัดระบบการควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง
4.1 สงเสริมใหมีการจัดทํารายงานการควบคุมภายในของสถานศึกษา
4.2 สงเสริมสนับสนุนใหทุกสถานศึกษามีแผนการตรวจสอบภายในที่เปนระบบและมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตรที่ 4 : พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
สถานศึกษา
วัตถุประสงค
มุงพัฒนาสมรรถนะ และขีดความสามารถใหครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาใหสัมฤทธิผลไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อแกไขสภาพปญหาการทุจริตใหเปนระบบ
อยางตอเนื่อง สรางมาตรฐานทางวิชาชีพใหสามารถรวมมือหรือประสานการปฏิบัติกับองคกรทุกภาคสวน
มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน
1. พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถของครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต
1.1 กําหนดใหครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ฝกอบรมหลักสูตรดานการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ในสถานศึกษา เพื่อใหมีความเชี่ยวชาญ
1.2 กําหนดใหมีหลักสูตรการศึกษา และหลักสูตรการฝกอบรมวิชาชีพดานการปองกันและปราบปราม
การทุจริตสถานศึกษา
2. สรางมาตรฐานทางวิชาชีพดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา
2.1 สงเสริมใหสถานศึกษารวมกันสรางมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ
2.2 กําหนดใหมีหนวยงานหลัก เพื่อรับผิดชอบในการติดตามประเมินผล รวมถึงการลงโทษ
ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน
3. สงเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
3.1 สงเสริมและสนับสนุนใหมีการฝกอบรมครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน หลักสูตรการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี
3.2 สงเสริมและสนับสนุนใหมีการฝกอบรมหลักสูตรคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติหนาที่ และ
แนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ตาง ๆ
4. สงเสริมและสนับสนุนใหมีการสรางองคความรูเรื่องการปองกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา
4.1 จัดใหมีกิจกรรมการสรางองคความรูในเรื่องการปองกันและปราบปรามการทุจริต สถานศึกษา
แก ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน
4.2 สงเสริมใหหนวยงานภาครัฐมีการแลกเปลี่ยนความรู และขอมูลขาวสารดานการปองกัน และ
ปราบปรามการทุจริต

ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. โรงเรียนบานมหาเจริญ ปฏิบตั ิหนาที่ดวยความโปรงใสและเปนธรรม
2. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีจิตสํานึกในการเปนพลเมืองดี ปฏิบัติงานตามระเบียบวินัย และ
มีความซื่อสัตยสุจริต
3. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีความรูเรื่องการปองกันและปราบปรามการทุจริตใน
สถานศึกษามากยิ่งขึ้น
4. โรงเรียนบานมหาเจริญ ปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เปนแนวทางปฏิบัติ
5. โรงเรียนบานมหาเจริญ มีความเขาใจและใหความรวมมือในกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตในสถานศึกษา
6. สงผลตอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมในสถานศึกษาไดอยางมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป
บทสรุป

แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนบานมหาเจริญ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
จัดทําขึ้นเพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินงานในดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตของสถานศึกษา ปฏิบัติงาน
ในดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตใหบรรลุตามวัตถุประสงค เกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่คาดหวังไว ทาใหการ
ปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ของขาราชการเปนไปในลักษณะที่มีความรับผิดชอบ ทาใหผูปกครอง ขุมขน
คณะกรรมการสถานศึกษา มีความเชื่อถือในความมีคุณธรรม ความมีจริยธรรม การปฏิบัติหนาที่โดยการคํานึงถึง
ประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน และการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล สามารถแกไขปญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ใหลดนอยลงไดอยางมีประสิทธิภาพ และบังเกิดผลอยาง
เปนรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
ดังนั้น ในการดําเนินงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ตองบูรณาการและอาศัย
ความรวมมือจากทุกภาคสวน และจะตองปฏิบัติอยางตอเนื่องใหเปนระบบ โดยหากมีการบูรณาการความรวมมือจาก
ทุกภาคสวนอยางจริงจังและตอเนื่องแลว ก็จะสงผลตอการบรรลุตามผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังไว สวนราชการและ
สถานศึกษา ปฏิบัติหนาที่ดวยความโปรงใสและเปนธรรม คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีความรูเรื่องการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษามากยิ่งขึ้น มีจิตสํานึกในการเปนพลเมืองดี ปฏิบัติงานตามระเบียบ
วินัย และมีความซื่อสัตยสุจริต ทุกภาคสวนมีความเขาใจและใหความรวมมือในกิจกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตสถานศึกษา ปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทาง
ปฏิบัติ รวมถึงสงผลตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับจังหวัดและระดับประเทศใหยั่งยืนได อีกดวย

