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คำนำ
รายงานการดำเนินแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี2565 ฉบับนี้ จัดทำขึ้น เพื่อสรุปกิจกรรม
และโครงการตามแผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของโรงเรียนวัดบางช้างใต้
โดยประกอบไปด้วย รายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ทั้งนี้ได้ดำเนินงานเสร็จสิ้น แล้วตามวัตถุประสงค์
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงานต่อไป
โรงเรียนวัดบางช้างใต้

สารบัญ
เรื่อง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ผลการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน้า
1
12
12

แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ โรงเรียนวัดบางช้างใต้
(ปีงบประมาณ 2564)
ที่มา
หลักการและเหตุผล
การทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นปัญหาที่มีมานาน และยิ่งมีกระบวนการที่มีความซับซ้อน มากขึ้น ถือเป็น
ปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งในองค์การภาครัฐและเอกชน ซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงขึ้น ส่งผลให้เกิดวิกฤตศรัทธาต่อสังคมไทย
ปัจจุบันมีการตรวจสอบและเผยแพร่ให้สาธารณชนได้รับทราบ ทำให้ประชาชนให้ความสนใจการทำงานของภาครัฐมาก
ยิ่งขึ้นการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เป็นวาระแห่งชาติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2549
โดยใช้ชื่อว่า “วาระแห่งชาติด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาล การป้องกันการทุจริตประพฤติ มิชอบในภาครัฐ” ต่อมา
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2551 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐนำแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551-2555 ไปใช้เป็นกรอบทิศทางการประสานความร่วมมือใน
การดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติโดยกำหนดเพิ่มเติมไว้ในแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปีและแผนปฏิบัติราชการประจำปีของส่วนราชการซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติราชการ และการบูร
ณาการป้องกันและปราบปรามแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2557-2559 นโยบายการบริหารจัดการที่ดีมุ่งเน้นเสริมสร้างมาตรฐานด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐและพัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ นำไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม
และเป็นเครื่องมือชี้นำการพัฒนาหน่วยงานจาก ทุกภาคส่วน ให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือกันอย่างจริงจังในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยมีวัตถุประสงค์หลัก 4 ประการ คือ
1) สังคมไทยมีวินัย คุณธรรมและจริยธรรม
2) เครือข่ายจากทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
3) ระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม กระจาย และถ่วงดุลอานาจอย่างมีประสิทธิภาพ
4) สังคมรู้เท่าทัน ร่วมคิดป้องกันการทุจริต โดยจะมีการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ 4 ประการ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ปลูกจิตสานึก ค่านิยม คุณธรรมและจริยธรรม และสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : รวมพลังแผ่นดินป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่หน่วยงานต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : สร้างบุคลากรมืออาชีพป้องกันและปราบปรามการทุจริต
การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตในส่วนราชการสำนักงาน
คณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(สำนักงาน ป.ป.ช.) และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) กำหนดให้ส่วนราชการ จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีแนวทางในการดำเนินงาน คือ หากส่วนราชการได้จัดทำ

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปีและมีการกำหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ตัวชี้วัด ไว้แล้ว และเห็นว่าสามารถตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ได้ก็ให้นำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ตัวชี้วัด ดังกล่าว มาบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 หากไม่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติฯ ก็กำหนดขึ้นมา
ใหม่และนำไปบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 3 ปีด้วย โดยกำหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ตัวชี้วัด ให้เป็นไปตามพันธ
กิจ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของโรงเรียน ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีโรงเรียนวัดบาง
ช้างใต้ จึงได้จัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 3 ปี (พ.ศ.) ขึ้น เพื่อเป็นกรอบในการดำเนินการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของสถานศึกษา และให้ส่วนราชการ/หน่วยงาน ใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตสานึกในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต
มีคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิต และปฏิบัติงาน
2. เพือ่ ป้องกันและเฝ้าระวังมิให้เกิดการทุจริต การปฏิบัติและ/หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ในการปฏิบัติราชการขึ้นภายในหน่วยงานโดยประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเครือข่ายภาคประชาชน
ในการติดตามตรวจสอบแจ้งข้อมูลเบาะแสการประพฤติมิชอบ
3. เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวัดบางช้างใต้ มีระบบการทำงานและการ
ตรวจสอบที่เข้มแข็งในการป้องกันการทุจริต
4. เสริมสร้างศักยภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ
ข้อมูลประกอบการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
โรงเรียนวัดบางช้างใต้ ได้จัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแผน
การติดตามผลความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ 2564 โรงเรียนวัดบางช้างใต้
แนวทางการตรวจติดตามผลความก้าวหน้าการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ ปราบปราม
การทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2564 ดำเนินการดังนี้ติดตามผลความก้าวหน้างาน/โครงการ และงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยกำหนดกิจกรรมและแผนผัง (Gantt Chart) การติดตามผลความก้าวหน้าในห้วง
ระยะเวลาการในการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการฯ ดังนี้

ความนำ
หลักการและเหตุผล
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กำหนดประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำ
รับรองการปฏิบัติราชการของโรงเรียนวัดบางช้างใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตัวชี้วัดที่ 7 ระดับความสำเร็จของ
การดำเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยพิจารณาจากผลสำเร็จของการดำเนินการตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา และการจัดการข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิ
ชอบของครู บุคลากรทางการศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และข้อกล่าวหาครู บุคลากรทางการศึกษา ที่ไม่ได้
ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความรับผิดชอบต่อประชาชน ไม่มีคุณธรรม ไม่มีจริยธรรม ไม่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็น
ที่ตั้ง และไม่มีธรรมาภิบาล ตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 การตรวจสอบและนำเรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง การแจ้งตักเตือน ดำเนินคดี หรือ
อื่นๆ ตามระเบียบ ข้อกฎหมายที่กำหนดไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตโรงเรียนวัดบางช้างใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นั้น โรงเรียนวัดบางช้างใต้ ได้ทำการ ศึกษา
และวิเคราะห์ข้อมูลจากแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา และผลการดำเนินการตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยกำหนดให้สถานศึกษา
ต้องจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานของตน เพื่อสนับสนุนและสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยม ให้สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สถานศึกษา
วิสัยทัศน์
โรงเรียนวัดบางช้างใต้ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ พัฒนาครูสู่มาตรฐานวิชาชีพ มุ่งเน้นบริหารจัดการแบบมีส่วน
ร่วม สร้างศักยภาพด้านเทคโนโลยี สร้างคนดีสู่สังคมบนพื้นฐานความเป็นไทย
พันธกิจ
1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกระดับให้มีคุณภาพเป็นไปตามหลักสูตร สถานศึกษา
2. พัฒนาครูและบคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูมืออาชีพ
3. พัฒนาระบบบริการจัดการสู่มาตรฐานสากลบนความร่วมมือของทุกภาคส่วนตามหลักธรรมาภิบาล
4. พัฒนาและส่งเสริมการผลิตการใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา

5. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะ อันพึงประสงค์และค่านิยมหลักคนไทย 12
ประการ
เป้าประสงค์
1.ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นไป ตามมาตรฐาน
การศึกษาชาติ
2.ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ และมีคุณภาพชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3.ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตรงตามสายงานและมีวัฒนธรรมการทางานที่มุ่งเน้น
สัมฤทธิ์ผล มีความก้าวหน้าในอาชีพ
4.ผู้เรียนใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาให้เกิดประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด
5.สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ แบบมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาลสู่คุณภาพ
ระดับมาตรฐานสากล
ยุทธศาสตร์และมาตรการ/แนวทางดำเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยม ให้สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
วัตถุประสงค์
มุ่งส่งเสริมเสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้แก่สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมี
ทัศนคติ วิสัยทัศน์ ในการร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบสถานศึกษา
รวมทั้งการรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ทุกภาคส่วนมีวินัย เคารพกฎหมาย กฎและระเบียบ ที่จะเป็น
กลไกในการแก้ไขปัญหา การพัฒนา ตลอดจนเป็นการวางรากฐานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน
1. ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.1 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ให้ปฏิบัติงานและ
ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.2 ประยุกต์การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดมรรคผลในทางปฏิบัติ
1.3 จัดให้มีหลักสูตรการเรียนรู้หรือการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง แก่ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน
2. ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ได้เรียนรู้และปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยหลักธรรมา
ภิบาล

2.1 ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งมีการฝึกอบรมเพื่อให้
ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
2.2 ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ได้ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรม
2.3 ควบคุม กำกับ ดูแลการปฏิบัติงาน การประพฤติปฏิบัติตนของครู บุคลากรทางการ
ศึกษา นักเรียน ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
3. กำหนดให้มีหลักสูตรทางการศึกษาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สถานศึกษา
3.1 จัดให้มีหลักสูตรทางการศึกษา/หลักสูตรการฝึกอบรม ด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตสถานศึกษา
3.2 กำหนดให้หลักสูตรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา เป็นหลักสูตร
บังคับที่ใช้ฝึกอบรมครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ทุกระดับ
3.3 ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการ ตลอดจนข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สถานศึกษา
4. ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต
4.1 ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
4.2 รณรงค์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สังคมมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติ
ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม
4.3 ส่งเสริม เชิดชู หน่วยงานหรือบุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สถานศึกษา
4.4 ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างค่านิยมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สถานศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา
วัตถุประสงค์
มุ่งประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สถานศึกษา ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาในการติดตาม ตรวจสอบ
การทุจริตหรือประพฤติ มิชอบในสถานศึกษา เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานให้เป็นกลไกในการตรวจสอบ ถ่วงดุล รวมถึงการสร้างหลักประกันความปลอดภัยในการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน
1. บูรณาการหน่วยงานสถานศึกษากับองค์กรทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความตระหนักและปลูก
จิตสำนึกการเป็นพลเมืองดี
1.1 ประสานความร่วมมือทางด้านข้อมูลและการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับองค์กรทุก
ภาคส่วน
1.2 ส่งเสริม สนับสนุน องค์กรและบุคลากรทางด้านสื่อสารมวลชนให้มีความเข้มแข็งและเป็นอิสระใน
การทำหน้าที่ตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนรับทราบ
1.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อทำการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา โดยมีเว็บบอร์ดเพื่อติดต่อสื่อสาร ระหว่างกัน
1.4 เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
2.1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษามีความ ตื่นตัวต่อ
สภาพปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในสถานศึกษา
2.2 สร้างและพัฒนาช่องทางในการรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้มีความสะดวกหลากหลาย
รวมทั้งสร้างหลักประกันความปลอดภัยให้แก่บุคคล หน่วยงานหรือข้อมูลนั้น
2.3 ส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
2.4 กำหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้แจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้ได้รับรางวัลตอบแทน
2.5 ให้องค์กรหรือบุคลากรด้านสื่อสารมวลชนเป็นสื่อกลางในการแสวงหาความร่วมมือเพื่อป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา
3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอำนาจทางการศึกษา
3.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษา โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
3.2 พัฒนาประสิทธิภาพการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามกลยุทธ์จุดเน้น เพื่อ
พัฒนาคุณภาพทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา
วัตถุประสงค์
มุ่งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสมชัดเจนและมี
ประสิทธิภาพ สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ส่งเสริมความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับหน่วยงานทุกภาคส่วน

มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน
1. พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม พร้อมทั้งสร้างความโปร่งใสและเป็นธรรมในการ
บริหารงานบุคคลภายใต้ระบบคุณธรรม
1.1 ให้สถานศึกษาที่มีพันธกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีโครงสร้างของ
หน่วยงาน อัตรากำลัง การบริหารงานบุคคล และงบประมาณที่เหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจและความรับผิดชอบ
1.2 สนับสนุนให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจระหว่างหน่วยงานสถานศึกษา ด้วยกันเอง
1.3 ให้สถานศึกษา ควบคุม กำกับ ติดตาม ประเมินผล การใช้อำนาจในการปฏิบัติงานด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต
2 . สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต
2.1 วางแนวทางและส่งเสริมบทบาทความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชน ในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
2.2 ประสานความร่วมมือกับองค์กรภาคเอกชนเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
สถานศึกษา
3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร
3.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา
3.2 พัฒนาปรับปรุงและเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการบริหารงานที่โปร่งใสและเป็นธรรม
4. ส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการจัดระบบการควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง
4.1 ส่งเสริมให้มีการจัดทำรายงานการควบคุมภายในของสถานศึกษา
4.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกสถานศึกษามีแผนการตรวจสอบภายในที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตสถานศึกษา
วัตถุประสงค์
มุ่งพัฒนาสมรรถนะ และขีดความสามารถให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาให้สัมฤทธิ์ผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ไขสภาพปัญหาการทุจริตให้เป็น
ระบบอย่างต่อเนื่อง สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพให้สามารถร่วมมือหรือประสานการปฏิบัติกับองค์กรทุกภาคส่วน
มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน
1. พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถของครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต
1.1 กำหนดให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ฝึกอบรมหลักสูตรด้านการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต ในสถานศึกษา เพื่อให้มีความเชี่ยวชาญ
1.2 กำหนดให้มีหลักสูตรการศึกษา และหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา
2. สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา
2.1 ส่งเสริมให้สถานศึกษาร่วมกันสร้างมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ
2.2 กำหนดให้มีหน่วยงานหลัก เพื่อรับผิดชอบในการติดตามประเมินผล รวมถึงการลงโทษ ครู บุคลากร
ทางการศึกษา นักเรียน
3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน หลักสูตรการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี
3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่และ
แนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ต่าง ๆ
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสร้างองค์ความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา
4.1 จัดให้มีกิจกรรมการสร้างองค์ความรู้ในเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาแก่ ครู
บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน
4.2 ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีการแลกเปลี่ยนความรู้ และข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
ประโยชน์ของการจัดทำแผน
1).ข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียนวัดบางช้างใต้ รวมถึง ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสำนึกรักท้องถิ่นของ
ตนเอง อันจะนำมาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการต่อต้าน การทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลัก
คุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจ พอเพียง ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานและ
ชีวิตประจำวัน
2) โรงเรียนวัดบางช้างใต้ สามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี(Good
Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้
3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่ จิตสำนึก
รักท้องถิ่น อันจะนำมาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต
4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของโรงเรียนวัด
บางช้างใต้ ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต
5) โรงเรียนวัดบางช้างใต้ มีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทำการทุจริต
และประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นสถานศึกษาต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต อันจะ ส่งผล

ให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็น เครือข่ายในการ เฝ้าระวังการทุจริตที่ เข้มแข็ง
อย่างยั่งยืน
บทสรุป
โรงเรียนวัดบางช้างใต้ ได้ใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เป็นเครื่องมือในการดำเนินการป้องกัน และ
ปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กำกับการทำงานเพื่อให้เกิดการทำงานเพื่อให้เกิดความ โปร่งใส
ลดความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้ง การสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่บุคลากร โดยวิธีสร้าง ความรู้ความเข้าใจ
ในด้านการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต และการสร้างจิตสำนึก ปลูกสงคุณธรรม จริยธรรม และความชื่อสัตย์สุจริต
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของโรงเรียนวัดบางช้างใต้ ประจำปี
งบประมาณพ.ศ. 2564 ( 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) เป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนด
ปัญหา/อุปสรรค ประจำปีงบประมาณ 2564
- คณะครูขาดความรู้ความเข้าใจและการตระหนักในการดำเนินการป้องกันการทุจริตในสถานศึกษา
ด้วยต้องดำเนินการอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินงานอย่างแท้จริง
- แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ ระบบอินเตอร์เน็ตของสานศึกษามีปัญหาทำให้ไม่สามารถนำ
ข้อมูลขึ้นเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ได้ ส่งผลการคะแนนการประเมิน ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
แต่งตั้งคณะครูที่รับผิดชอบโดยตรงเป็นผู้ประสานงานและรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นพร้อมทั้งนำเสนอกับ
บุคลากรในโรงเรียน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นระบบและเป็นรูปแบบเดียวกัน

รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
โรงเรียนวัดบางช้างใต้
ในรอบ 12 เดือน ( 1 ตุลาคม 2563- 30 กันยายน 2564)
ประเด็น ยุทธศาสตร์
เสริมสร้างจิตสำนึก
ค่านิยม ให้
สถานศึกษา
บริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล

ชื่อโครงการ
เป้าหมาย
ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับได้
คณะครู
เรียนรู้และปฏิบัติงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล
- โครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน)
ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับได้
คณะครู
เรียนรู้และปฏิบัติงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล
- จัดทำประกาศประมวล
จริยธรรมแก่บุคลากร
ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและ
คณะครู
เชิดชูความดีความซื่อสัตว์สุจริต
- มีการใช้ดุลยพินิจในการ
บริหารงานบุคคลอย่างโปร่งใส
และเป็นธรรม โดยมีหลักเกณฑ์
และแนวทางในการพิจารณา
อย่างชัดเจน
บูรณาการระหว่าง
บูรณาการระหว่างหน่วยงานใน
คณะครู
หน่วยงานในการ
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ป้องกันและแก้ไข
ทุจริตประพฤติมิชอบ
ปัญหาการทุจริตและ - จัดทำตู้ปณ. หรือ เว็บไซต์ แจ้ง
ประพฤติมิชอบ
เหตุทุจริต
- จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
- จัดทำตู้รับฟังความคิดเห็นและ
แจ้งเหตุทุจริต

ระยะเวลา
ผลการดำเนินงาน
ตลอดปี ร้อยละ 100 ของคณะ
การศึกษา ครูมีความรู้ความเข้าใจ
2564
ในการมีคุณธรรม
จริยธรรมในการ
ดำเนินงาน เพื่อให้งานมี
ประสิทธิภาพและโปร่งใส
ตลอดปี ร้อยละ 100 ของคณะ
การศึกษา ครูรับทราบและปฏิบัติ
2564
ตามประมวลจริยธรรม
ของโรงเรียน
ตลอดปี
การศึกษา
2564

ร้อยละ 100 ของคณะครู
นิยมมีความซื่อสัตว์สุจริต
ในการทำงาน

ตลอดปี
การศึกษา
2564

ร้อยละ 95 ของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความรู้ความ
เข้าใจเรื่องการจัดตั้งศูนย์
แจ้งเบาะแสและเรื่อง
ร้องเรียน การทุจริต

ประเด็น ยุทธศาสตร์

เสริมสร้างความ
เข้มแข็งในการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

ชื่อโครงการ
เป้าหมาย
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
คณะครู
ประชาชน
- จัดตั้งเครือข่ายการป้องกันและ
เฝ้าระวังการทุจริตระหว่างชุมชน
และโรงเรียนวัดบางช้างใต้
- จัดกิจกรรมรณรงค์ต้านการ
ทุจริต
- แต่งตั้งประชาชนร่วมเป็น
คณะกรรมการในการดำเนินงาน
ต่างๆของโรงเรียนวัดบางช้างใต้
จัดทำระบบตรวจสอบ ควบคุม
คณะครู
และถ่วงดุลให้เหมาะสม
- จัดกิจกรรมตรวจสอบติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน
- จัดกิจกรรมลดความเสี่ยงใน
การจัดซื้อจัดจ้าง
- จัดทำเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ราคากลาง ทางประกาศและ
เว็บไซต์
- จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการใช้จ่ายเงิน และเผยแพร่
ให้ประชาชนทราบ

ระยะเวลา
ผลการดำเนินงาน
ตลอดปี ร้อยละ 95 ของผู้เข้าร่วม
การศึกษา กิจกรรมมีความรู้ความ เข้าใจ
2564
เรื่องการจัดทำคู่มือเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงาน เพื่อ
ป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อนของข้าราชการ

ตลอดปี
การศึกษา
2564

ร้อยละ 95 ของการจัดซื้อจัด
จ้างมีการเบิกจ่ายถูกต้อง
โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้

สร้างกลไกความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานกับภาคเอกชน
- จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ตลอดปี
การศึกษา
2564

ร้อยละ 95 ของผู้ปกครอง
สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ของทางโรงเรียน

คณะครู

ประเด็น ยุทธศาสตร์
พัฒนาศักยภาพครู
บุคลากรทางการ
ศึกษา นักเรียน ใน
การป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริตสถานศึกษา

ชื่อโครงการ
เป้าหมาย
พัฒนาสมรรถนะและขีด
คณะครู
ความสามารถเจ้าหน้าที่รัฐในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
- โครงการอบรมให้ความรู้ในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
คอรัปชั่นทั้งภาคการเมืองและ
ภาครัฐ

ระยะเวลา
ผลการดำเนินงาน
ตลอดปี ร้อยละ 95 ของผู้เข้าร่วม
การศึกษา กิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจ
2564
เรื่องการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
คอรัปชั่นทั้งภาคการเมืองและ
ภาครัฐ

ลงชื่อ สมบูรณ์ วิริยะ
(นายสมบูรณ์ วิริยะ)
(ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางช้างใต้)

