แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน
ของโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ประจาปีงบประมาณ 2563
ที่มา หลักการ และเหตุผล
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (สพฐ.) กำหนดประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมคำรับรองกำร
ปฏิบัติรำชกำรของจังหวัด ประจำปีงบประมำณ 2558 ตัวชี้วัดที่ 6 ระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) กำหนดให้มีกำรดำเนินกำรด้ำนกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตโดยให้มีกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของหน่วยงำน ประจำปี
งบประมำณ 2563 โดยเป็นจุดเริ่มต้นในกำรรณรงค์และเสริมสร้ำงวัฒนธรรมขององค์กร โดยให้ควำมสำคัญกับกำร
ดำเนินงำนที่มีควำมโปร่งใส ควำมพร้อมรับผิด คุณธรรมกำรให้บริกำรของหน่วยงำน วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และ
คุณธรรมกำรทำงำนในหน่วยงำน อันจะนำไปสู่กำรยกระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนให้สูงขึ้น และ
รัฐบำลได้กำหนดนโยบำยด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐเป็นวำระแห่งชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ ๖ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เห็นชอบให้หน่วยงำนภำครัฐนำแนวทำงและมำตรกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ไปใช้เป็นกรอบทิศทำงกำรประสำนควำมร่วมมือในกำรดำเนินกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต เพื่อให้กำรดำเนินกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุจริตเกิดผลเป็นรูปธรรม และเป็นไปตำม
เจตจำนงของรัฐบำลที่กำหนดให้กำรดำเนินกำรตำมมำตรกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐของโรงเรียนบ้ำนกรวดวิทยำคำร
ประจำปีงบประมำณ 2563 ได้นำยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุตริตระยะที่ 3
(พ.ศ.2561-2565) มำเป็นแนวทำงในกำรกำหนดเป็นกิจกรรม/โครงกำรซึ่งสำระสำคัญของยุทธศำสตร์ชำติฯ
ดังกล่ำวประกอบด้วย

วิสัยทัศน์
สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และร่วมป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต เป็นที่ยอมรับ
ในระดับสำกล
พันธกิจ
1. สร้ำงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนึกกำรต่อต้ำนกำรทุจริต รวมถึงปรับเปลี่ยนฐำนควำมคิด
เพื่อเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมของประเทศให้แก่ทุกภำคส่วนในสังคมไทย โดยเฉพำะกลุ่มผู้ดำรงตำแหน่งทำงกำรเมืองและ
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
2. พัฒนำควำมร่วมมือระบบกำรประสำนงำนและบูรณำกำรกำรทำงำนระหว่ำงเครือข่ำยกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริตกับทุกภำคส่วนและปรับปรุงกฎหมำยเพื่อลดอุปสรรคในกำรบูรณำกำรและกำรดำเนินงำน
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตทั้งภำยในและระหว่ำงประเทศ
3. พัฒนำระบบบริหำรและเครื่องมือที่มีประสิทธิภำพครอบคลุมพื้นที่เป้ำหมำยโดยเป็นนวัตกรรมที่เป็น
ประโยชน์
4. สนับสนุนให้ภำคีทุกภำคส่วนสร้ำงองค์ควำมรู้ เพื่อให้รู้เท่ำทันและร่วมป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริต
วัตถุประสงค์หลัก
1. เพื่อยกระดับจิตสำนึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสำธำรณะของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ โดยเฉพำะอย่ำง
ยิ่งผู้ดำรงตำแหน่งทำงกำรเมือง และบุคลำกรในหน่วยงำนต่อต้ำนกำรทุจริต
2. เพื่อพัฒนำระบบบริหำรกำรต่อต้ำนกำรทุจริตที่มีประสิทธิภำพ มีกำรบูรณำกำรเชื่อมโยงยุทธศำสตร์
ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตกับแผนยุทธศำสตร์ระดับองค์กรของหน่วยงำนต่อต้ำนกำรทุจริต
3. เพื่อพัฒนำระบบ กลไก และมำตรกำรที่สนับสนุนให้สำธำรณะและภำคประชำชนเข้ำมีส่วนร่วม
ต่อต้ำนกำรทุจริต เกิดควำมไว้วำงใจ และเชื่อมั่นในควำมปลอดภัย
4. เพื่อยกระดับสมรรถนะกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนต่อต้ำนกำรทุจริตในด้ำนกำรต่อต้ำนกำรทุจริตให้
เท่ำทันกับสถำนกำรณ์และได้มำตรฐำนสำกล

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้ำงจิตสำนึก ค่ำนิยม ให้หน่วยงำนภำครัฐบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำล
ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณำกำรหน่วยงำนทุกภำคส่วนในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนำศักยภำพเจ้ำหน้ำที่ของรัฐในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐ
เมื่อศึกษำวิเครำะห์ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแล้วเห็นว่ำ กิจกรรมที่โรงเรียน
บ้ำนกรวดวิทยำคำรจักต้องดำเนินกำรเพื่อสนองยุทธศำสตร์ประกอบด้วย
1. กิจกรรมที่เกี่ยวกับคน ได้แก่ กิจกรรมที่สร้ำงควำมตระหนักและส่งเสริมให้ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่เป็นคนดี
ซื่อสัตย์ สุจริต และกิจกรรมส่งเสริมให้เป็นคนที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถและทักษะในกำรปฏิบัติงำน รวมทั้งระเบียบ
กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำน เพื่อให้เป็นคนเก่งและสำมำรถทำงำนได้สมบูรณ์ในขอบเขตควำมรับผิดชอบของ
ตนเอง
2. กิจกรรมเกี่ยวกับระบบการทางานภายในสานักงาน ควรมีระบบกำรตรวจสอบบุคลำกรในหน่วยงำนถึงควำม
เกี่ยวข้องกับผู้เสนองำนในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง มีระบบกำรเปิดเผยข้อมูลเพื่อควำมโปร่งใส และระบบกำรติดตำมและ
รำยงำนผลกำรปฏิบัติอย่ำงต่อเนื่อง รวมทั้งมีกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรเจ้ำหน้ำที่ว่ำมีกำรทุจริต ปฏิบัติ/
หรือละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่โดยมิชอบหรือไม่
3. กิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร มีกำรปลูกฝังกำรทำงำนเป็นทีม โดยใช้คำว่ำ Teamwork เป็นหลักใน
กำรทำงำนมีกำรนำเอำผลกำรดำเนินกำรตำมมำตรกำรในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในปี พ.ศ.2561 มำเป็น
ส่วนประกอบในกำรกำหนดเป็นกิจกรรม/โครงกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ซึ่งสรุปสำระสำคัญของผลกำร
ดำเนินกำรได้ว่ำในปี พ.ศ. 2563 โรงเรียนบ้ำนกรวดวิทยำคำร ไม่ได้รับเรื่องกำรทุจริตหรือประพฤติมิชอบของเจ้ำหน้ำที่
แต่อย่ำงใด กิจกรรมกำร/โครงกำรตำมมำตรกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตประพฤติมิชอบในปีงบประมำณ
พ.ศ.2563 จึงเป็นกิจกรรม/โครงกำรที่เน้นหนักด้ำนกำรดำเนินงำนเชิงรุก เช่น
- มำตรกำรด้ำนกำรส่งเสริมกำรดำเนินชีวิตตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงให้กับข้ำรำชกำร มีกิจกรรม/
โครงกำร คือให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรดำเนินชีวิตตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียงในกำรประชุมของสำนักงำน
- มำตรกำรด้ำนกำรใช้กำรศึกษำและศำสนำเป็นเครื่องมือกำรปลูก-ปลุก-ปรับเปลี่ยน ฐำนควำมคิด มีกิจกรรม/
โครงกำร โดยส่งเสริมให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่บุคลำกรเกี่ยวกับหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมำภิบำล กำรป้องกัน
กำรทุจริตประพฤติชอบ และผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นต้น

- มำตรกำรด้ำนสร้ำงควำมเข้มแข็งกำรบูรณำกำรควำมร่วมมือระหว่ำงภำคืเครือข่ำยหน่วยงำนภำครัฐ
ภำคเอกชน ภำคประชำสังคม และประชำชนในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต มีกิจกรรม/โครงกำร กำรจัดให้มีตู้รับฟังควำม
คิดเห็นข้อเสนอแนะจำกประชำชน ระบบฟังข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ รับแจ้งเบำะแสในช่องทำงต่ำง ๆ กำรทำศูนย์ข้อมูล
ข่ำวสำร กำรตอบสนองข้อร้องเรียนกรณีกล่ำวหำว่ำเจ้ำหน้ำที่กระทำกำรทุจริตประพฤติชอบ กำรดำเนินกำรทำงวินัยกับ
ข้ำรำชกำรที่ถูกกล่ำวหำว่ำกระทำกำรทุจริตประพฤติมิชอบ
- มำตรกำรด้ำนกำรสร้ำงเสริมระบบรับเรื่องร้องเรียนให้กับองค์กรตำมรัฐธรรมนูญที่ต่อต้ำนกำรทุจริต มี
กิจกรรม/โครงกำร โดยมีกำรแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรร้องเรียนของสำนักงำน และมีคู่มือกำรปฏิบัติงำนในเรื่องกำร
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ข้อมูลกำรร้องเรียน/แจ้งเบำะแสกำรทุจริต
จำกกำรรวบรวมข้อมูลกำรร้องเรียน/กำรแจ้งเบำะแสกำรทุจริต ปีงบประมำณ 2563 ไม่มีกำรร้องเรียน

ประวัติโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร
โรงเรียนบ้ำนกรวดวิทยำคำรเดิมเป็นสำขำของโรงเรียนประโคนชัยพิทยำคม มีพื้นที่ 90 ไร่ 1 งำน 53 ตรว.
ตั้งอยู่ที่ 144 ตำบลปรำสำท อำเภอบ้ำนกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เปิดทำกำรสอนระดับมัธยมศึกษำตอนต้น เมื่อวันที่ 17
พฤษภำคม 2515 มีนักเรียนหญิง 17 คน นักเรียนชำย 32 คน รวม 49 คน โดยใช้อำคำรเรียนโรงเรียนประชำบำล
(โรงเรียนบ้ำนกรวด)เป็นสถำนที่เรียนชั่วครำว และมีนำยรบ เยียรพันธ์ ผู้ช่วยศึกษำธิกำรอำเภอบ้ำนกรวดรักษำกำรใน
ตำแหน่งครูใหญ่
กำรจัดตั้งโรงเรียนครั้งนี้อยู่ภำยใต้กำรดำเนินกำรของ นำยสถิตย์ อินทรสอน นำยอำเภอบ้ำนกรวด
นำยรบ เยียรพันธ์ ผู้ช่วยศึกษำธิกำรอำเภอบ้ำนกรวด รักษำกำรศึกษำธิกำรอำเภอบ้ำนกรวด
วันที่ 25 พฤษภำคม พ.ศ. 2515 จังหวัดแต่งตั้งให้ นำยขจรศักดิ์ พำนิชพิบูลย์ ครูโทโรงเรียน ลำปลำยมำศ
รักษำกำร ในตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้ำนกรวดวิทยำคำร
วันที่ 22 พฤษภำคม พ.ศ. 2516 ยกฐำนะเป็นโรงเรียนบ้ำนกรวดวิทยำคำร
วันที่ 1 ตุลำคม พ.ศ. 2516 กรมสำมัญศึกษำแต่งตั้งให้ นำยขจรศักดิ์ พำนิชพิบูลย์ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่
โรงเรียนบ้ำนกรวดวิทยำคำร และเปิดกำรเรียนกำรสอนระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย เมื่อปีกำรศึกษำ 2529 เป็นต้นมำ
จนถึงปัจจุบัน
วันที่ 7 กรกฎำคม 2546 มีกำรปฏิรูปกำรศึกษำ ยุบกรมสำมัญศึกษำ โรงเรียนย้ำยไปสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร

วันที่ 16 พฤษภำคม 2550 เปิดทำกำรเรียนกำรสอนหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ ประเภทวิชำพำณิชยกรรม
สำขำวิชำพณิชยกำร สำขำงำนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 41 คน เป็นชำย 12 คน หญิง 29 คน
วันที่ 7 มิถุนำยน 2552 เป็นหน่วยจัดโรงเรียนบ้ำนกรวดวิทยำคำร ของวิทยำลัยชุมชนบุรีรัมย์
วันที่ 18 สิงหำคม 2553 โรงเรียนย้ำยไปสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ บุรีรัมย์ เขต 32
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร
ปีกำรศึกษำ 2554
วิสัยทัศน์โรงเรียน

เปิดทำกำรเรียนกำรสอนหลักสูตรกำรเรียนทำงเลือก

“โรงเรียนบ้ำนกรวดวิทยำคำร เป็นโรงเรียนชั้นดี ควำมรู้ดี มีคุณธรรม มีควำมเป็นสำกล”
พันธกิจ
1. พัฒนำโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนชั้นดี มีระบบบริหำรจัดกำรตำมหลักบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดียึดหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง
2. พัฒนำอัจฉริยภำพ องค์ควำมรู้คู่คุณธรรม
3. พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเข้ำสู่มำตรฐำนวิชำชีพ
4. พัฒนำระบบภำคีเครือข่ำยอุปถัมภ์และทรัพยำกรทำงกำรศึกษำเพื่อสนับสนุนกำรจัด กำรศึกษำของโรงเรียน
พัฒนำโรงเรียนเทียบเคียงมำตรฐำนสำกล
เป้าประสงค์หลัก
1. นักเรียนมีกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ทั้งด้ำนวิชำกำร คุณธรรม สุขภำพและ อนำมัย ได้มำตรฐำน
กำรศึกษำ มีควำมสำมำรถทำงเทคโนโลยีและสำรสนเทศในกำรแสวงหำควำมรู้และพัฒนำตนเอง
2. พัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรจัดกำรเรียนรูท้ ี่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีกำรจัดระบบ บริหำรจัดกำรโรงเรียนที่ดี
3. ครู-ผู้บริหำร มีศักยภำพและสมรรถนะ ต่อกระบวนทัศน์ในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำที่เน้น ผู้เรียนเป็นสำคัญ
4. มีระบบภำคีเครือข่ำยอุปถัมภ์และทรัพยำกรทำงกำรศึกษำที่เข้มแข็งเพื่อสนับสนุนกำรจัด กำรศึกษำ
5. โรงเรียนให้บริกำรทำงกำรศึกษำ อย่ำงทั่วถึงมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และมีควำม สะอำด ร่มรื่น เอื้อต่อ
กำรเรียนรู้
6. ส่งเสริมอัตลักษณ์วิถีไทยบนพื้นฐำนของควำมเป็นไทยและยอมรับกำรเปลี่ยนแปลงต่อ ระบบสังคมโลกโดยยึด
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ก้ำวทันกำรเปลี่ยนแปลงโลกสู่ประชำคมอำเซียน

ประเด็นกลยุทธ์
1. พัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรจัดกำรเรียนรูท้ ี่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้ผู้เรียนได้พัฒนำองค์ควำมรู้ ภูมิ
ปัญญำ ควำมสำมำรถ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และทักษะกำรดำรงชีวิตได้ตำมศักยภำพ มีควำมสำมำรถในกำรใช้
เทคโนโลยี ส่งผลให้ผู้เรียนมีภูมิปัญญำคู่คุณธรรม มีคุณภำพเทียบเคียงมำตรฐำนสำกลมีกำรพัฒนำทักษะ และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
2. สร้ำงเสริมครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้เป็นมืออำชีพ มีมำตรฐำนควำมรู้และประสบกำรณ์วิชำชีพ
มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน มำตรฐำนกำรปฏิบัติตนและสำมำรถใช้เทคโนโลยีและสำรสนเทศ เพื่อกำรบริหำรจัดกำร กำรจัด
กระบวนกำรเรียนรู้ และแสวงหำควำมรู้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
3. จัดระบบบริหำรจัดกำรโรงเรียนที่ดี ปรับปรุงสภำพแวดล้อมทั้งภำยในและภำยนอกห้องเรียนของโรงเรียนให้
เอื้อต่อกำรเรียนรู้ มีควำมสะอำด ร่มรื่น ส่งผลให้นักเรียนเกิดอัจฉริยภำพ มีคุณภำพเป็นที่ยอมรับของสังคม
4. สร้ำงเสริมภำคีเครือข่ำยอุปถัมภ์ให้เข้มแข็งขึ้น เพื่อให้มีส่วนร่วมในกำรคิด ปฏิบัติ พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของ
โรงเรียน
5. ปฏิรูประบบกำรบริหำรจัดกำรโดยกำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยใน ระบบข้อมูล สำรสนเทศ ระบบ
นิเทศ ติดตำมควบคุม กำกับกำรประเมินผลกำรดำเนินงำน และ กระจำยอำนำจสู่หน่วยปฏิบัติ
เครื่องหมายโรงเรียน

วงกลมรอบนอก นิมิตต สำธุรูปน กตญฺญู กตเวทิตำ ควำมกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมำยของคนดี
รูปปราสาท หมำยถึง บ้ำนกรวดเป็นแหล่งอำรยธรรมโบรำณสมัยขอม มีปรำสำทมำกมำย
ลานหินตัดหน้าปราสาท หมำยถึง แหล่งหินตัดบ้ำนสำยตรี 3 อำเภอบ้ำนกรวด เครื่องเคลือบดินเผำพันปีของ
อำเภอบ้ำนกรวด
รัศมี หมำยถึง ควำมเฉลียวฉลำด เจริญรุ่งเรือง

สีประจาโรงเรียน
เขียว : เหลือง
“สีเขียว”หมำยถึง ควำมร่มรื่น
“สีเหลือง”หมำยถึง ปัญญำ ควำมฉลำด กว้ำงไกล
คติธรรมประจาโรงเรียน
“นิมิตต สาธุรูปน กตญฺญู กตเวทิตา” หมำยถึง “ควำมกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมำยของคนดี”
คติพจน์ประจาโรงเรียน
เรียนดี มีวินัย รับใช้ชุมชน
อัตลักษณ์โรงเรียน
รักสะอำด มำรยำทงำม ติดตำม ICT
ชื่อคณะสี
สีแสด - คณะพวงแสดจรัสศรี
สีแดง - คณะลีลำวดีเลิศวิไล
สีฟ้ำ - คณะประไพพิศพวงครำม
สีม่วง - คณะบันลือนำมอัญชัญ
สีน้ำเงิน - คณะพิลำสสรรพ์นิโลบล
สีชมพู - คณะพิศโสภณจำมจุรี
อักษรย่อโรงเรียน

บ.ว.

ผู้บริหารโรงเรียน

นำยอัครเดช หลำบนอก

ผู้อำนวยกำร

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อน ของโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
ประจาปีงบประมาณ 2563
ยุทธศาสตร์
1.เสริมสร้างจิตสานึก
ค่านิยม ให้หน่วยงาน
ภาครัฐบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล

มาตรการ
1.1 ส่งเสริมกำรปฏิบัติงำน
และกำรดำเนินชีวิตโดยยึด
หลักคุณธรรม จริยธรรมและ
ธรรมำภิบำล

โครงการ/กิจกรรม

เผยแพร่ควำมรู้
ประชำสัมพันธ์กำรดำเนิน
ชีวิตโดยยึดหลักธรรมำภิ
บำล ตำมแนวทำงของ
ปรัชญำของเศรษฐกิจ
วัตถุประสงค์
พอเพียง
เพื่อเสริมสร้ำงจิตสำนึกและ 1.2 ส่งเสริมให้บุคลำกร
-จัดอบรมหัวข้อเรื่อง
ค่ำนิยมให้แก่หน่วยงำน
ทุกระดับได้เรียนรู้และปฏิบัติ คุณธรรม จริยธรรมและ
ภำครัฐ บริหำรงำนตำมหลัก ตำมหลักคุณธรรม จริยธรรม ธรรมำภิบำล
ธรรมำภิบำล มีวิสัยทัศน์ใน และธรรมำภิบำล
-กล่ำวคำปฏิญญำ
กำรร่วมกันแก้ปัญหำ และ
โรงเรียนสุจริต ทุกวัน
กำรพัฒนำ ตลอดจนกำร
จันทร์และวันอังคำร
วำงรำกฐำนในกำรป้องกัน
-กล่ำวคำปฏิญญำ
และปรำบปรำมกำรทุจริต
โรงเรียนสุจริต ก่อนกำร
ภำครัฐได้อย่ำงมี
ประชุมทุกครั้ง
1.3 ส่งเสริมค่ำนิยมร่วม
ประสิทธิภำพ
คัดเลือกข้ำรำชกำรและ
ในกำรเชิดชูควำมดี ควำมซื่อสัตย์ ลูกจ้ำงประจำดีเด่น
และกำรต่อต้ำนกำรทุจริต

ตัวชี้วัด

ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ผู้รับผิดชอบ
เป้าหมาย งบประมาณ
อย่ำงน้อย 2 งบประมำณ งำนบริหำร
ช่องทำง
โรงเรียน
ทั่วไป

จำนวนช่องทำงในกำร
เผยแพร่ควำมรู้เกี่ยวกับ
หลักกำรดำเนินชีวิตอย่ำงมี
คุณธรรม จริยธรรมและธรร
มำภิบำล ตำมหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง
จำนวนครั้งในกำรจัด
อย่ำงน้อย 2
ฝึกอบรม/สัมมนำ หรือจำนวน ครั้ง
ครั้งในกำรส่งบุคลำกรเข้ำรับ
กำรอบรมในหน่วยงำนอืน่

ประกำศเกียรติคุณข้ำรำชกำร ปีละ 1 ครั้ง
และลูกจ้ำงประจำดีเด่น

งบประมำณ งำนบริหำร
โรงเรียน
ทั่วไป

งบประมำณ งำนบุคคล
โรงเรียน

ยุทธศาสตร์

มาตรการ

2. บูรณาการหน่วยงานทุก 2.1 ประชำสัมพันธ์ต่อต้ำน
ภาคส่วนในการป้องกัน
กำรทุจริต
และปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐ
วัตถุประสงค์
เพื่อประสำนควำมร่วมมือ
ระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐ
ทุกภำคส่วนในกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริต
และส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม
ของภำคประชำชน ในกำร
ติดตำม ตรวจสอบ เฝ้ำระวัง
กำรทุจริตหรือประพฤติมิ
ชอบของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ

2.2 ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม
ของภำคประชำชนในกำร
ติดตำมตรวจสอบกำรทุจริต
หรือประพฤติมิชอบ

ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ผู้รับผิดชอบ
เป้าหมาย งบประมาณ
เผยแพร่ข่ำวสำรต่อต้ำน ร้อยละของบุคลำกรโรงเรียน
ร้อยละ 100 งบประมำณ งำน
กำรทุจริตคอร์รับชัน และ บ้ำนกรวดวิทยำคำร ได้รับข้อมูล
โรงเรียน
ประชำสัมพันธ์
ข่ำวสำรกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
ส่งเสริมกำรมีคุณธรรม
คอร์รับชัน และข่ำวสำรกำร
จริยธรรมในกำร
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ปฏิบัติงำน
เผยแพร่ประชำสัมพันธ์
จำนวนช่องทำง
อย่ำงน้อย 2 งบประมำณ -งำนบริหำร
ช่องทำงเบำะแส และกำร ประชำสัมพันธ์ศูนย์รับเรื่อง
ช่องทำง
โรงเรียน
ทั่วไป
ร้องเรียนเรื่องกำรทุจริต
ร้องเรียน และกล่องรับเรื่อง
-งำนรับเรื่อง
กำรปฏิบัติ หรือละเว้นกำร ร้องเรียนของโรงเรียนบ้ำน
ร้องเรียน
ปฏิบัติหน้ำที่ของบุคลำกร กรวดวิทยำคำร ให้เป็นที่
โรงเรียนบ้ำนกรวดวิทยำ
ทรำบโดยทั่วกัน
โครงการ/กิจกรรม

คำร
2.3 สร้ำงเครือข่ำยภำยนอก -สัมมนำ/ฝึกอบรมเพื่อ
เพื่อเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็ง เรียนรู้หลักปรัชญำของ
ในกำรป้องกันกำรทุจริต และ เศรษฐกิจพอเพียงให้แก่
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม หน่วยงำนภำยนอก
-แต่งตั้งคณะกรรมกำร
และธรรมำภิบำล
ปปช.น้อย ตำมโครงกำร
โรงเรียนสุจริต
-แต่งตั้งคณะกรรมกำร
ปปช.สพฐ.ชุมชน ตำม
โครงกำรโรงเรียนสุจริต
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จำนวนครั้งในกำรจัดสัมมนำ/ อย่ำงน้อย 2
ฝึกอบรมให้แก่หน่วยงำน
ครั้ง
ภำยนอกทั้งภำครัฐและ
ภำคเอกชน

งบประมำณ โรงเรียน
คณะกรรมกำร
โครงกำร
โรงเรียนสุจริต

ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ผู้รับผิดชอบ
เป้าหมาย งบประมาณ
2. บูรณาการหน่วยงานทุก 2.4 สร้ำงเครือข่ำยภำยใน
สมำชิกเครือข่ำยภำยใน จำนวนกำรจัดทำคู่มือกำร
อย่ำงน้อย 1 งบประมำณ บุคลำกร
ภาคส่วนในการป้องกัน
องค์กร เพื่อป้องกันและ
โรงเรียน เพื่อสอดส่องกำร ดำเนินกำรป้องกันกำรประพฤติ ครั้ง
โรงเรียน
โรงเรียนบ้ำน
มิชอบและรำยชื่อสมำชิก
และปราบปรามการทุจริต ปรำบปรำมกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของ
กรวดวิทยำคำ
เครือข่ำยภำยในโรงเรียนที่เป็น
ภาครัฐ
สอดส่องกำรประพฤติมิชอบ เจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำน
รทุกคน
ปัจจุบัน
(ต่อ)
ของบุคลำกรโรงเรียนบ้ำน
และเป็นศูนย์รับเรื่อง
กรวดวิทยำคำร
ร้องเรียนกำรทุจริตย่อย
ประจำหน่วยงำน
2.5 สร้ำงและส่งเสริมองค์กร จัดทำแผนปฏิบัติกำรเพื่อ จำนวนแผนปฏิบัติกำร
อย่ำงน้อย
งบประมำณ -คณะทำงำน
และบุคลำกรในโรงเรียน ให้ พัฒนำหน่วยงำน เป็น
ประจำปี 2559
จำนวน 1
โรงเรียน
ร่ำงแผน
องค์กรต้นแบบควำมซื่อตรง
เป็นหน่วยงำนต้นแบบใส
แผน
ป้องกันและ
สะอำด และซื่อตรงกับงำน ในภำครัฐ รวมทั้งสร้ำง
ปรำบปรำม
สร้ำงจิตสำนึกที่ดี มีค่ำนิยมที่ ควำมรู้ควำมเข้ำใจ
กำรทุจริตฯ
ถูกต้อง
ยุทธศาสตร์

มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม
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ยุทธศาสตร์

มาตรการ

3. เสริมสร้างความ
เข้มแข็งในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐ

3.1 ส่งเสริมให้มีกำรสร้ำง
ควำมเข้มแข็งให้แก่
หน่วยงำนตรวจสอบ
ภำยในของโรงเรียน

โครงการ/กิจกรรม

จัดทำระบบกำร
ควบคุมภำยในให้
สอดคล้องกับระเบียบ
คณะกรรมกำรตรวจ
เงินแผ่นดิน
วัตถุประสงค์
3.2 เสริมสร้ำง
ดำเนินกำรตำมขั้นตอน
เพื่อพัฒนำระบบและกลไก ประสิทธิภำพของกฎหมำย ทำงกฎหมำยต่อข้อ
ในกำรตรวจสอบ ควบคุม ต่อต้ำนกำรทุจริต
ร้องเรียนที่โรงเรียน
และถ่วงดุลกำรใช้อำนำจให้
ได้รับอย่ำงเคร่งครัด
เหมำะสม และมี
ประสิทธิภำพ รวมทั้งเป็น
กำรสร้ำงกระบวนกำร
3.3 จัดระบบกำรทำงำน จัดทำประกำศโรงเรียน
ร่วมมือด้ำนกำรป้องกัน
ให้มีควำมโปร่งใสและ
เผยแพร่ขั้นตอนกำร
สำมำรถตรวจสอบได้
ดำเนินงำนให้เป็นที่
ทรำบโดยทั่วกัน
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รำยงำนกำรควบคุม
ภำยในที่มีข้อมูลเป็น
ปัจจุบัน

ร้อยละของกำร
ตอบสนองต่อข้อ
ร้องเรียนที่ได้รับแจ้ง

ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ผู้รับผิดชอบ
เป้าหมาย งบประมาณ
จำนวน 1
งบประมำณ -ตสน.
ครั้ง/ปี
โรงเรียน
-งำน
งบประมำณ

ร้อยละ 100

จำนวนช่องทำงใน
อย่ำงน้อย 2
กำรเผยแพร่ประกำศ ช่องทำง
ของโรงเรียน ในกำร
รับสมัครบุคคลเข้ำ
ปฏิบัติงำนใน
โรงเรียนหรือกำร
จัดซื้อจัดจ้ำง

งบประมำณ งำนบริหำร
โรงเรียน
ทั่วไป

งบประมำณ -สำนักงำน
โรงเรียน
เลขำนุกำร
-งำนพัสดุและ
สินทรัพย์
-งำน
ประชำสัมพันธ์
โรงเรียน

ยุทธศาสตร์
4. พัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าที่ของรัฐในการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตภาครัฐ

มาตรการ
4.1 เสริมสร้ำงทักษะ
ควำมรู้ในกำรป้องกันกำร
ทุจริตให้กับบุคลำกรใน
หน่วยงำน

วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนำศักยภำพและขีด 4.2 ส่งเสริมกำรประพฤติ
ควำมสำมำรถเจ้ำหน้ำที่ใน ตนตำมมำตรฐำน
กำรป้องกันและปรำบปรำม จรรยำบรรณวิชำชีพ
กำรทุจริตให้สัมฤทธิ์ผล
แก้ไขสภำพปัญหำกำรทุจริต
ให้เป็นระบบ

4.3 จัดระบบกำรทำงำน
และจัดทำคู่มือกำร
ปฏิบัติงำน

ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ผู้รับผิดชอบ
เป้าหมาย งบประมาณ
ให้ควำมรู้แก่บุคลำกร จำนวนครั้งในกำรส่ง อย่ำงน้อย 1 งบประมำณ -งำนบุคคล
ในโรงเรียน เพื่อพัฒนำ เจ้ำหน้ำที่เข้ำรับกำร ครั้ง
โรงเรียน
ทักษะและเพิ่มพูน
ฝึกอบรม/สัมมนำ
ควำมรู้ในกำรป้องกัน เพื่อพัฒนำศักยภำพ
กำรทุจริต
ในกำรป้องกันกำร
ทุจริต
โครงกำรฝึกอบรม/
จำนวนครั้งในกำรจัด อย่ำงน้อย 2 งบประมำณ -งำนบุคคล
สัมมนำให้แก่บุคลำกร ฝึกอบรม/สัมมนำ
ครั้ง
โรงเรียน
โรงเรียน ให้มีจิตสำนึก หรือกิจกรรมส่งเสริม
ในจรรยำบรรณของ
เพื่อให้ควำมรู้เรื่อง
กำรประกอบอำชีพรับ มำตรฐำนกำรปฏิบัติ
รำชกำร
รำชกำรอย่ำงมี
จรรยำบรรณของกำร
เป็นข้ำรำชกำรที่ดี
จัดทำคู่มือและ
จำนวนคู่มือ
อย่ำงน้อย 1 งบประมำณ -สำนักงำน
จัดระบบกำรทำงำน
ประกอบกำร
เรื่อง
โรงเรียน
เลขำนุกำร
เพื่อเป็นแนวทำง
ปฏิบัติงำนที่โรงเรียน
-คณะทำงำน
ดำเนินงำนที่ไปใน
จัดทำขึ้น
ร่ำงแผน
ทิศทำงเดียวกัน และ
ป้องกันและ
สำมำรถตรวจสอบ
ปรำบปรำมฯ
ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

