รายงานผลการดาเนินการป้องกันการทุจริตประจาปี โรงเรียนวังกะอาม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ดาเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และเป็นไปตามแนวทางการจัดทางบประมาณ
ในลักษณะบูรณาการเชิง 1 ภายใต้แนวทางหลัก 3 แนวทาง ประกอบด้วย 1) สร้างจิตสานึก และปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต
2) สร้างกลไกป้องกันการทุจริต และ 3) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต
รายงานผลการดาเนินการป้องกันการทุจริตประจาปี โรงเรียนวังกะอาม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประกอบด้วยสาระสาคัญ คือ ส่วนที่ 1 บทนา นาเสนอความเป็นมาการป้องกันและปราบปรามการทุจริต บทวิเคราะห์
สถานการณ์ทุจริต ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของโรงเรียน(ITA) ส่วนที่ 2 การดาเนินงาน
ตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส่วนที่ 3 ผลการดาเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะและแนวทาง
การพัฒนา
ขอขอบพระคุณหน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือในการจัดทารายงานผลการดาเนินการ
ป้องกัน การทุจริตประจาปี โรงเรียนวังกะอาม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จนสาเร็จ เพื่อเป็นกรอบทิศทางในดาเนิน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายสาคัญ อันจะส่งผลให้การทุจริต
ในการปฏิบัติราชการในโรงเรียนวังกะอาม ลดน้อยลง
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ความเป็นมา
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในระบบราชการส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบการเมืองการ
ปกครอง และการบริหารราชการอย่างมาก แม้หน่วยงานภาครัฐจะได้กาหนดนโยบายหรือมาตรการต่าง ๆในการหยุดยั้ง
การทุจริต แต่ปัญหาดังกล่าวก็ยังดารงอยู่ ทาให้ประเทศไทยมีภาพลักษณ์การทุจริตสูงในสายตาของนานาประเทศ ซึ่งในการ
แก้ไขปัญหาการทุจริตในสังคมไทย องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International : TI) มีความเห็น
ว่าจาเป็นต้องดาเนินการเป็นกรณีพิเศษ กล่าวคือ ต้องมีการออกแบบมาตรการแก้ไขปัญหาการทุจริตเป็นการเฉพาะ
โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการวิเคราะห์ปัญหาอย่างรอบด้าน ทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสาเหตุการทุจริต ลักษณะของความเสี่ยง
หรือความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงต้องพิจารณาปัญหาบนพื้นฐานของความเป็นจริง และความสัมพันธ์เชื่อมโยง
กับองค์กรหรือโครงสร้างสถาบันของชาติที่มีอานาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่อาจจะถูก
กระทบจากการดาเนินมาตรการดังกล่าวด้วย โดยผลการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน
(Corruption Perceptions Index : CPI)ปี2560ประเทศไทยได้37 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน
อยู่ในอันดับที่ 96 จากการจัดอับดับทั้งหมด 180 ประเทศทั่วโลก ซึ่งส่งผลถึงภาพลักษณ์และดัชนีความเชื่อมั่นต่อ
ต่างชาติที่มีต่อประเทศไทย
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กาหนดประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรอง
การปฏิบัติราชการของโรงเรียนวังกะอาม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตัวชี้วัดที่ 7 ระดับความสาเร็จของการดาเนิน
การตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยพิจารณาจากผลสาเร็จของการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สถานศึกษา และการจัดการข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของครู บุคลากร
ทางการศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และข้อกล่าวหาครู บุคลากรทางการศึกษา ที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วย
ความรับผิดชอบต่อประชาชน ไม่มีคุณธรรม ไม่มีจริยธรรม ไม่คานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง และไม่มีธรรมาภิบาล
ตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการที่เกี่ยวข้องได้กาหนดไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 การตรวจสอบ
และนาเรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง การแจ้งตักเตือน ดาเนินคดี หรืออื่นๆ ตามระเบียบ
ข้อกฎหมายที่กาหนดไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ในการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนวังกะอาม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
นั้น โรงเรียนวังกะอาม ได้ทาการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา
และผลการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โดยกาหนดให้สถานศึกษาต้องจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและ
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ปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานของตน เพื่อสนับสนุนและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปราบปรามการทุจริต
สถานศึกษา 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างจิตสานึก ค่านิยม ให้สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา
กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานภายในหน่วยงานของรัฐ (Integrity and Transparency
Assessment : ITA)
กรอบการประมินคุณธรรมและความโปร่งใส แบ่งออกเป็น 5 ดัชนี ดังนี้
1) ดัชนีความโปร่งใส
2) ดัชนีความรับผิด
3) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน
4) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร
5) ดัชนีคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน
โรงเรียนวังกะอาม ได้มีการจัดทาแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2562 เพื่อใช้เป็นกรอบดาเนินงานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายในโรงเรียนวังกะอามซึ่งในปีงบประมาณ
พ.ศ.2562 ได้จัดทาแผนปฏิบัติการในการวัดความสาเร็จของการดาเนินการตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขึ้น
โดยโรงเรียนวังกะอาม ได้มอบหมายให้บุคลากรทุกฝ่ายภายในโรงเรียนรับไปดาเนินการ และบัดนี้การดาเนินการ
ตามแผนฯ ประจาปี พ.ศ.2563 ซึ่งผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการทางานของโรงเรียนมีการพัฒนาขึ้นไป
ในทางที่ดีและมีการพัฒนาการในทุกๆด้าน มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
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โรงเรียนวังกะอาม ได้ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริต ประจาปีงบประมาณพ.ศ.2563
บัดนี้การดาเนินการตามแผนฯ ประจาปี พ.ศ.2563 ได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอรายงานผลการดาเนินงาน พร้อมทั้งระบุปัจจัย
สนับสนุน ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนฯ สาหรับกรอบแผนการดาเนินงาน ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างจิตสานึก ค่านิยม ให้สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
การดาเนินงานในยุทธศาสตร์นี้มุ่งส่งเสริมเสริมสร้างจิตสานึกและค่านิยมให้แก่สถานศึกษาบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล โดยมีทัศนคติ วิสัยทัศน์ ในการร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบสถานศึกษา
รวมทั้งการรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ทุกภาคส่วนมีวินัย เคารพกฎหมาย กฎและระเบียบ ที่จะเป็นกลไกในการ
แก้ไขปัญหา การพัฒนา ตลอดจนเป็นการวางรากฐานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มาตรการ/แนวทางการดาเนินงาน
1.ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้ดาเนินการดังนี้
1.1 การดาเนินงานโครงการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการจัดกิจกรรมปลูกผักสวนครัว
กิจกรรมเลี้ยงปลาดุก กิจกรรมเพาะเห็ด กิจกรรมธนาคารโรงเรียน ธนาคารขยะ กิจกรรมบันทึกความดี โดยทุกกิจกรรม
มีผลการประเมินความพึงพอใจดี
1.2 มีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยน้อมนาหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในกลุ่มสาระต่างๆ
ตามสมรรถนะสาคัญของผู้เรียนตามช่วงวัยต่างๆ
1.3 มีการนาครู และนักเรียนไปศึกษาเรียนรู้ตามแหล่งการเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเรียนรู้
และนามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน
2. ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ได้เรียนรู้และปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยหลักธรรมาภิบาล
2.1 มีการส่งเสริมและฝึกอบรมบุคลากรในโรงเรียนในหลักคุณธรรมที่จาเป็นในการทางานร่วมกัน โดยมีการ
ประชุมครู และการฝึกอบรมนักเรียนในเรื่องคุณธรรมในกิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมโฮมรูม กิจกรรมแนะแนว
2.2 มีการให้บุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียนมีการฝึกอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรมโดยมีการนิมนต์พระสงฆ์มาแนะ
นาแนวทางการปฏิบัติและการฝึกนั่งสมาธิ ทั้งในกิจกรรมของครูและนักเรียน นอกจากนั้นยังมีการส่งเสริมให้มีการสอนวิชา
พระพุทธศาสนา และสอบธรรมศึกษาสนามหลวง ในระดับธรรมศึกษาตรี ธรรมศึกษาโท และธรรมศึกษาเอก โดยนักเรียน
และครูสามารถสอบผ่านได้ทุกคน
2.3 มีการควบคุม กากับ ดูแลการปฏิบัติงาน ของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐาน
ทางคุณธรรมและจริยธรรม โดยไม่มีการร้องเรียนและถูกลงโทษจากทางราชการเลย
3. กาหนดให้มีหลักสูตรทางการศึกษาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา
ได้ดาเนินการดังนี้ โรงเรียนมีหลักสูตรโรงเรียนสุจริตที่ใช้ในโรงเรียนในทุกระดับชั้น โดยมีการส่งบุคลากรในโรงเรียนไปเข้า
รับการอบรม และนามาถ่ายทอดกับบุคลากรในโรงเรียนเพื่อนามาใช้ในการจัดการ
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เรียนรู้ของนักเรียน ตลอดจนมีการให้ข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันการทุจริตในโรงเรียนโดยส่งเป็นหนังสือข่าวให้กับผู้ปกครอง
ทราบเป็นระยะๆตลอดปีการศึกษา
4. ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านสุจริต โดยได้ดาเนินการดังนี้
4.1 ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ครูและบุคลากร นักเรียน ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละเพื่อ
ประโยชน์ส่วนรวมโดยได้มีพิธีแสดงเจตจานงค์ต่อต้านทุจริตของคณะครู นักเรียนก็แสดงพลังในการต่อต้านทุจริต ชี้ให้เห็นถึงการ
เป็นข้าราชการที่ดีและนักเรียนที่ดี ทาตามหน้าที่ของตนเองอย่างเคร่งครัด
4.2 รณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้มีค่านิยม ยกย่องเชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติตนตามหลักคุณธรรมและ
จริยธรรม ทางโรงเรียนได้มีการจัดกิจกรรม การอบรมค่ายธรรมะให้กับนักเรียนและคณะครูให้ทุกระดับชั้น ตลอดจนในวันพระมี
การทาบุญตักบาตรฟังธรรมให้กับนักเรียน ตลอดจนมีการเผยแพร่กิจกรรมให้ผู้ปกครองทราบในข่าวจดหมายข่าวของโรงเรียน
ตลอดปีการศึกษา และประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนโดยมีเว็บไซต์ของโรงเรียน http://wka.chaiyaphum3.go.th/
และ facebook โรงเรียนวังกะอาม ตาบลบ้านตาล อาเภอบาเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ด้วย
4.3 ส่งเสริม เชิดชู หน่วยงานหรือบุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในโรงเรียน
ทางโรงเรียนได้มีการเผยแพร่ผลงานของครูและนักเรียนที่มีผลงานดีเด่นในการรณรงค์และเผยแพร่เรื่องการทุจริต
มีกิจกรรมเด็กดีศรีวัดหนัง มอบรางวัลให้กับนักเรียนที่มีความซื่อสัตย์ เก็บเงินได้ เก็บของได้แล้วส่งคืนเจ้าของ อย่างต่อเนื่อง
และสม่าเสมอ ส่วนการป้องกันมีการรณรงค์ต่อต้านเรื่องการเล่นพนันบอล ยาเสพติด และ การพนันทุกรูปแบบ ซึ่งเป็นสาเหตุ
ของการทุจริตต่อไป
4.4 ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างค่านิยมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา
ทางโรงเรียนได้ดาเนินการโดยการจัดกิจกรรมของครูและนักเรียน ตลอดจนผู้ปกครองทุกท่าน เพื่อปลูกฝังค่านิยมการสร้าง
ความสุจริต ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่นกิจกรรมที่เน้นด้านคุณธรรมและจริยธรรม เน้นการลงมือทาและการปฏิบัติของบุคลากร
ในสถานศึกษาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา
การดาเนินงานในด้านนี้มุ่งประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับทุกภาคส่วนในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน
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คณะกรรมการสถานศึกษาในการติดตาม ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติ มิชอบในสถานศึกษา เสริมสร้าง
และพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาให้เป็นกลไกในการตรวจสอบถ่วงดุล ร่วมถึงการสร้างหลัก
ประกันความปลอดภัยในการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มาตรการ/แนวทางการดาเนินงาน
1. บูรณาการหน่วยงานสถานศึกษากับองค์กรทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความตระหนักและปลูก
จิตสานึกการเป็นพลเมืองดี
1.1 ประสานความร่วมมือทางด้านข้อมูลและการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงาน
สถานศึกษากับองค์กรทุกภาคส่วน ทางโรงเรียนมีการร่วมมือกับทางสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สถานีอนามัย
โรงเรียนในเครือข่าย ตลอดจนหน่วยงานอื่นๆที่เข้ามามีส่วนการปลูกฝังความรู้ ให้กับนักเรียนในเรื่องต่างๆเพื่อให้นักเรียน
ตระหนักในเรื่องต่างๆ เพื่อปลูกฝังนักเรียนให้เป็นคนดีมีศีลธรรม
1.2 ส่งเสริม สนับสนุน องค์กรและบุคลากรทางด้านสื่อสารมวลชนให้มีความเข้มแข็ง
และเป็นอิสระในการทาหน้าที่ตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนรับทราบ โรงเรียนมีงานประชาสัมพันธ์เรื่อง
ต่างๆภายในโรงเรียน มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน กิจกรรมต่างๆ เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างมีความถูกต้อง เปิดเผย
เพื่อให้โอกาสกับหน่วยงานต่างๆมาศึกษาข้อมูลของโรงเรียน ทั้งในอินเตอร์เน็ต ใน web ของโรงเรียน
1.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อทาการเผยแพร่ ให้ข้อมูล
ประชาสัมพันธ์ ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา โดยมีเว็บบอร์ดเพื่อติดต่อสื่อสารระหว่างกัน ในเวปไซต์
ของโรงเรียนมีกระดานสนทนา สมุดเยี่ยมเพื่อให้บุคคลต่างๆเข้ามาแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ และในโรงเรียนยังมีกล่องรับ
ข้อความแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆด้วย โดยภายในโรงเรียนยังมีระบบอินเตอร์เน็ต สัญญาณไวไฟ เพื่อให้ครูและ
บุคลากรในโรงเรียนได้ใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง
1.4 เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา ทาง
โรงเรียนได้ดาเนินการกิจกรรม ต่างๆโดยได้รับความร่วมมือกับทุกฝ่าย จนกิจกรรมต่างๆสาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
ตรงตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
2.1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา
มีความตื่นตัวต่อสภาพปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในสถานศึกษา
2.2 สร้างและพัฒนาช่องทางในการรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้มีความสะดวก
หลากหลายรวมทั้งสร้างหลักประกันความปลอดภัยให้แก่บุคคล หน่วยงานหรือข้อมูลนั้น
2.3 ส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
2.4 กาหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้แจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้ได้รับรางวัลตอบแทน
2.5 ให้องค์กรหรือบุคลากรด้านสื่อสารมวลชนเป็นสื่อกลางในการแสวงหาความร่วมมือเพื่อป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา
3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอานาจทางการศึกษา
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3.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาโดยเน้น
การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
3.2 พัฒนาประสิทธิภาพการติดตามประเมินผลการดาเนินการตามกลยุทธ์จุดเน้น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา
วัตถุประสงค์
มุ่งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อานาจให้เหมาะสมชัดเจนและมีประสิทธิภาพ
สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ส่งเสริมความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับหน่วยงานทุกภาคส่วน
มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน
1. พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม พร้อมทั้งสร้างความโปร่งใสและเป็นธรรมในการบริหารงานบุคคลภายใต้
ระบบคุณธรรม
1.1 ให้สถานศึกษาที่มีพันธกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีโครงสร้าง ของหน่วยงาน
อัตรากาลัง การบริหารงานบุคคล และงบประมาณที่เหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจและความรับผิดชอบ
1.2 สนับสนุนให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อานาจระหว่างหน่วยงานสถานศึกษา
ด้วยกันเอง
1.3 ให้สถานศึกษา ควบคุม กากับ ติดตาม ประเมินผล การใช้อานาจในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
2 . สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
2.1 วางแนวทางและส่งเสริมบทบาทความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต
2.2 ประสานความร่วมมือกับองค์กรภาคเอกชนเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา
3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร
3.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา
3.2 พัฒนาปรับปรุงและเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการบริหารงานที่โปร่งใสและเป็นธรรม
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4. ส่งเสริมประสิทธิภาพการดาเนินงานด้านการจัดระบบการควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง
4.1 ส่งเสริมให้มีการจัดทารายงานการควบคุมภายในของสถานศึกษา
4.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกสถานศึกษามีแผนการตรวจสอบภายในที่เป็น ะบบ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตสถานศึกษา
วัตถุประสงค์
มุ่งพัฒนาสมรรถนะ และขีดความสามารถให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตสถานศึกษาให้สัมฤทธิผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ไขสภาพปัญหาการทุจริตให้เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง
สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพให้สามารถร่วมมือหรือประสานการปฏิบัติกับองค์กรทุกภาคส่วน
มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน
1. พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถของครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
1.1 กาหนดให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ฝึกอบรมหลักสูตรด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ในสถานศึกษา เพื่อให้มีความเชี่ยวชาญ
1.2 กาหนดให้มีหลักสูตรการศึกษา และหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตสถานศึกษา
2. สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา
2.1 ส่งเสริมให้สถานศึกษาร่วมกันสร้างมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ
2.2 กาหนดให้มีหน่วยงานหลัก เพื่อรับผิดชอบในการติดตามประเมินผล รวมถึงการลงโทษครู บุคลากร
ทางการศึกษา นักเรียน
3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน หลักสูตรการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี
3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่และแนวทาง
ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ต่าง ๆ
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสร้างองค์ความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา
4.1 จัดให้มีกิจกรรมการสร้างองค์ความรู้ในเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาแก่
ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน
4.2 ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีการแลกเปลี่ยนความรู้ และข้อมูลข่าวสารด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
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โรงเรียนวังกะอาม ได้ขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม และธรรมาภิบาลในโรงเรียน
เพื่อพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนทุกฝ่ายให้มีคุณธรรมและจริยธรรมและป้องกันการทุจริต โดยดาเนินการผ่านกิจกรรมต่างๆ
ได้เสร็จสิ้นแล้ว และรายงานผลการดาเนินงานดังนี้
- กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์/กาหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานการประกาศ
เจตจานงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ ทางโรงเรียนได้ดาเนินการโดยมีการแจ้งให้บุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียนได้รับทราบ
และร่วมมือกันในการต่อต้านทุจริต และทางานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต จนทาให้กิจการงานทุกฝ่ายในโรงเรียนได้ดาเนินไป
ด้วยดีสาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ส่งผลให้บุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียนทางานด้วยความซื่อสัตย์ ไม่มีการร้องเรียนหรือ
ข้อบกพร่องที่ส่งผลต่อบุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียน
- กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนภายในองค์กร”การประกาศ
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน การดาเนินงานตามกิจกรรมนี้ทาให้การบริหารงานทุกฝ่าย ทุกกิจกรรม
มีการยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมที่ดี การเรียนรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนส่งผลให้บุคลากรในทุกฝ่ายมีความโปร่งใส
ซึ่งสาธารณชนหรือหน่วยงานอื่นๆที่สนใจในการบริหารงานของโรงเรียนสามารถตรวจสอบได้
- กิจกรรมทาความดี เพื่อสาธารณะ แบ่งปัน ลดความเห็นแก่ตัว โดยยึดหลักพอเพียง มีวินัย สุจริต จิต
สาธารณะประจาปี 2563 และการจัดทาหลักฐานเชิงประจักษ์ สามารถตรวจสอบได้อย่างโปร่งใส
- กิจกรรมสร้างสื่อประชาสัมพันธ์แนวสร้างสรรค์เพื่อให้เข้าถึงได้ง่าย น่าสนใจและกระตุ้นให้ประชาชน
รู้สึกร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต่อต้านการทุจริต มีการประชุมบุคลากรในโรงเรียนทราบเห็นความสาคัญของการ
กระทาที่ทุจริตซึ่งจะส่งผลต่อการทางาน และยังสร้างสื่อจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครอง ชุมชน
ทราบเรื่องต่างๆที่โรงเรียนได้ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการเผยแพร่ทางเวปไชต์ของโรงเรียน และสื่อออนไลน์ต่างๆ
- กิจกรรมการจัดทาและดาเนินการตามยุทธศาสตร์ ประชาสัมพันธ์โดยการ มีส่วนร่วมของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้เสีย
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การดาเนินการตามกิจกรรมข้างต้นได้ดาเนินไปด้วยเพื่อบุคลากรทุกระดับมีจิตสานึก พฤติกรรมที่สามารถ
แยกแยะ ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ประพฤติตนเป็นพลเมืองดีมีคุณธรรมจริยธรรม สู่การ
เป็นบุคคลต้นแบบ โรงเรียนมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือสูงกว่า
เป้าหมาย เพื่อผลักดันให้ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน(CPI) ของประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในองค์กร
และสาธารณชนให้เกิดความเชื่อมั่นในกระบวนการทางาน ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
การดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ของโรงเรียนวังกะอาม
ประจาปีงบประมาณ 2563 ส่งผลให้การปฏิบัติงานของบุคลากร มีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผลการปฏิบัติ
งานเป็นไป ด้วยความถูกต้อง การให้บริการ มีคุณภาพมากขึ้น และทาให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็น
รูปธรรม เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรคและนามาใช้ประกอบการจัดทาแผนสาหรับการป้องกันการทุจริตล่วงหน้าหรือแก้ไข
ปัญหาได้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นการเสริมสร้าง ภาพลักษณะของโรงเรียนวังกะอาม ให้เป็นที่ยอมรับ มีความน่าเชื่อถือ
และสามารถตอบสนองความต้องการของบุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครองและชุมชน ได้อย่างทันท่วงที
ปัจจัยสนับสนุน/ปัญหาอุปสรรค
ปัจจัยสนับสนุน
1. ผู้บริหารโรงเรียนวังกะอาม ให้ความสาคัญกับการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกัน
การทุจริตคอร์รัปชั่น การประพฤติมิชอบ โดยส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงานงานตามแผน และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
อย่างต่อเนื่อง
2. บุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียน ให้ความร่วมมือการดาเนินการในแต่ละกิจกรรมตามแผน
ฯ และมีความตระหนักเห็นความสาคัญในการดาเนินการตามแผนฯ
ปัญหาอุปสรรค
1. ขาดผู้รับผิดชอบงานโดยตรง และไม่มีความรู้ในการส่งเสริมการขับเคลื่อนแผนฯหรือ
กิจกรรมต่างๆให้เป็นรูปธรรม เนื่องจากภาระกิจหลักคือสอนหนังสือ
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนวังกะอาม ประจาปีงบประมาณ 2563
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนวังกะอาม ประจาปีงบประมาณ 2563
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนวังกะอาม ประจาปีงบประมาณ 2563

