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ส่วนที่ 1

1

บทนา
1. ความเป็นมา
การจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็น
การขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนการ
ปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 - 2565) ยุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนปฏิบัติการ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565)
และแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของโรงเรียนดอนตาลวิทยา รวมถึงมาตรการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐและนโยบายสาคัญของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งเน้นแนวทางการปลูกฝังให้คนไทยไม่
โกง เพื่อให้บุคลากรและภาคประชาสังคมมีทัศนคติและค่านิยมที่ไม่ยอมรับการทุจริต มีจิตสานึกต่อต้านการทุจริต
รวมทั้งมีความพอใจในคุณภาพการให้บริการและการดาเนินงานของหน่วยงานของรัฐ
2. แผนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

2.1ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 บัญญัติให้รัฐจัดให้มียุทธศาสตร์
ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นกรอบในการจัดทาแผนต่าง ๆ เกิดการผลักดันไปสู่เป้าหมาย
เดียวกัน
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) กาหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือคติพจน์ประจาชาติ “มั่นคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืน” เพื่อให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขันมีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข
อยู่ดีกินดี สังคมมีความมั่นคง เสมอภาค และเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาใน
ระยะ 20 ปีต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง (2) ยุทธศาสตร์ด้าน
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
โดยในยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ได้
ให้ความสาคัญกับเรื่องการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกาหนดให้มีการส่งเสริม สนับสนุนให้ภาคีองค์กร
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชน และประชาชน ตลอดจนเครือข่ายต่าง ๆ ช่วยกันสอดส่อง เฝ้าระวัง ตรวจสอบ
หรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐ
2.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(พ.ศ. 2561 – 2580)
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จัดทาขึ้น
ภายใต้ความจาเป็นในการแก้ไขสถานการณ์ปัญหาการทุจริตของประเทศ โดยมี 2 แนวทางการพัฒนาหลัก ดังนี้
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(1) การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ (2) การปราบปรามการทุจริต
2.2.1แนวทางการพัฒนาที่สาคัญเพื่อขับเคลื่อนในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แนวทางการพัฒนา มีดังนี้
1)
ปลูกและปลุกจิตสานึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต และการปลูกฝังและหล่อ
หลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัยทุกระดับ มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม “คน” โดยการ “ปลูก” และ
“ปลุก” จิตสานึกความเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต โดยเฉพาะการส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริต
ผ่านหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับที่เด็กไทยทุกคนต้องเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึง
ระดับอุดมศึกษา
2)
ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาด
ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต โดยการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเปิดเผย โปร่งใส สร้างธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยงและแจ้งเบาะแส
เพื่อสกัดกั้นมิให้้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ มีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส
3)
พัฒนาค่านิยมของนักการเมืองให้มีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการทาตนเป็นแบบอย่างที่ดี
มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม นอกเหนือจากคุณสมบัติตามที่กาหนดตาม
กฎหมาย ผู้บริหารประเทศต้องมีคุณสมบัติทางจริยธรรมด้วย มีการพัฒนายกระดับการมีจริยธรรมของผู้ดารงตาแหน่ง
ทางการเมืองเพื่อสร้างนักการเมืองที่มีคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งกากับจริยธรรมภายในพรรคการเมือง
4)
ปรับ “ระบบ” เพื่อลดจานวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบใน หน่วยงานภาครัฐ โดย
การพัฒนาเครื่องมือ เพื่อสร้างความโปร่งใส มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมและมาตรการในการต่อต้านการทุจริตที่มี
ประสิทธิภาพและเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต รวมถึงการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ
มีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในบริหารจัดการความเสี่ยงของการดาเนินงานที่อาจก่อให้้เกิดการทุจริต
5) ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอื้อต่อการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ นาระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้แทนการใช้ดุลพินิจเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน การสร้างมาตรฐานที่โปร่งใสใน
กระบวนการบริการของภาครัฐ ลดขั้นตอนกระบวนการและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อลดการใช้ดุลพินิจของผู้มีอานาจ สร้างความโปร่งใสในการบริการข้อมูลภาครัฐทั้งระบบ โดย
การพัฒนาระบบข้อมูลดิจิทัล ส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลสาธารณะ สร้างความโปร่งใส และส่งเสริมให้มีการตรวจสอบ
การบริหารจัดการของภาครัฐโดยสาธารณชน
2.2.2 แนวทางการพัฒนาที่สาคัญเพื่อขับเคลื่อนในการ ปราบปรามการทุจริต
แนวทางการพัฒนา มีดังนี้
1)
เพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานของกระบวนการและกลไกการปราบปรามการทุจริต
ปรับกระบวนการทางานด้านการปราบปรามการทุจริตเข้าสู่ระบบดิจิทัลมาใช้ในกระบวนการทางาน ด้านการ
ปราบปรามการทุจริตให้ได้มาตรฐานสากลและเป็นมาตรฐานเดียวกัน พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินที่ทันสมัย บูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
ต่าง ๆ ในการตรวจสอบความถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน
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2) ปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ปรับปรุงขั้นตอนการดาเนินการที่ล่าช้าของหน่วยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็วและ
กระชับมากขึ้นเพื่อให้การดาเนินการปราบปรามการทุจริตตลอดกระบวนการจนถึงการลงโทษผู้กระทาความผิดเมื่อคดี
ถึงที่สุดเป็นไปอย่างรวดเร็วเห็นผล มีประสิทธิภาพ และเป็นที่ประจักษ์ของประชาชน
3) พัฒนาการจัดการองค์ความรู้ด้านการปราบปรามการทุจริต จัดทาระบบฐานข้อมูลองค์
ความรู้ด้านการปราบปรามการทุจริต โดยประมวลจากคดีการทุจริตและผู้เชี่ยวชาญของหน่วยงานต่าง ๆ ใน
กระบวนการปราบปรามการทุจริต พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสหวิทยาการของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริตเพื่อให้มีความรู้/ทักษะ/ขีดความสามารถ ที่เป็นมาตรฐานและเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต
2.3 แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

(พ.ศ. 2561 – 2565)
มาตรา 257 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กาหนดให้การปฏิรู ป
ประเทศต้องดาเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมาย ประกอบด้วย (1) ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคี
ปรองดอง มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้าน
วัตถุ กับการพัฒนาด้านจิตใจ (2) สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาสเท่าเทียมกันเพื่อขจัดความเหลื่อมล้า
และ (3) ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยมีประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2560 กาหนดให้จัดทาแผนการปฏิรูปประเทศ รวม 11 ด้าน โดยมี
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบด้วย
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.
2561 - 2565 ได้กาหนดประเด็นการปฏิรูปไว้ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการป้องกันและเฝ้าระวัง ด้านการป้องปราม ด้าน
การปราบปราม และด้านการบริหารจัดการ พร้อมทั้งกาหนดผลอันพึงประสงค์ เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ กลยุทธ์
แผนงานและกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะต้องดาเนินการในช่วง 5 ปีแรก รวมทั้งกาหนดกลไกและมาตรการเพื่อเป็นแนวทาง
ในการขับเคลื่อนประเทศในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และบังเกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง โดยกาหนดผลอันพึงประสงค์ไว้ 6 ข้อ ดังนี้
1. ให้มีการส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบ
รวมทั้งให้มีกฎหมายในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเป็นพลังในการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบและชี้เบาะแส
เมื่อพบเห็นการกระทาความผิดโดยรัฐมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้ชี้เบาะแสด้วย
2.
ให้มีมาตรการควบคุม กากับ ติดตาม การบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน โดยเฉพาะการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรง (Integrity) สุจริตของบุคลากร ใช้ดุลยพินิจโดยสุจริต ภายใต้
กรอบธรรมาภิบาลและการกากับกิจการที่ดีอย่างแท้จริง
3.
ให้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภาครัฐให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้ และ
สนับสนุนแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริต เพื่อขจัดปัญหาการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อกับ
หน่วยงานภาครัฐ
4.
ยกระดับการบังคับใช้มาตรการทางวินัย มาตรการทางปกครอง หรือมาตรการทางกฎหมาย
ต่อเจ้าพนักงานของรัฐที่ถูกกล่าวหาว่าประพฤติมิชอบหรือกระทาการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเคร่งครัด
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5.
ปรับปรุงประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายในกระบวนการยุติธรรมทุกขั้นตอน (ไต่สวน ชี้
มูล ฟ้องศาล พิพากษา) ทั้งแพ่งและอาญาให้รวดเร็ว รุนแรง เด็ดขาด เป็นธรรม เสมอภาค โดยเฉพาะมีการจัดทาและ
บูรณาการฐานข้อมูลคดีทุจริต ตลอดจนเร่งรัดการติดตามนาทรัพย์สินที่เกิดจากการกระทาผิด
ทั้งในประเทศและต่างประเทศให้ตกเป็นของแผ่นดิน และในกรณีที่ยังไม่มีกฎหมายที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ก็
ให้เร่งบัญญัติเพิ่มเติม
6.
ให้มีกลไกที่เหมาะสมในการประสานงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ
ในระดับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ เพื่อให้ประเทศไทยปลอดทุจริต
2.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)
การพัฒนาประเทศไทยในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 2565) อยู่ในห้วงเวลาของการปฏิรูปประเทศเพื่อแก้ปัญหาพื้นฐานหลายด้านที่สั่งสมมานานท่ามกลางสถานการณ์โลก
ที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดมากขึ้น โดยมีแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เป็นเครื่องมือหรือกลไกที่ถ่ายทอด
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) สู่การปฏิบัติในลาดับแรกและนับว่าเป็นกลไกหรือเครื่องมือที่สาคัญที่สุด
ในการนายุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายในระยะยาวได้ในที่สุด โดยมีกลไกเสริมอื่น ๆ ในการขับเคลื่อน
สู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลตามเป้าหมาย
โดยแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ได้กาหนดในยุทธศาสตร์ที่ 6 การ
บริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย ซึ่งมีแนวทางการ
พัฒนาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส และยุติธรรม รวมทั้ง
สร้างความเข้มแข็ง เป็นภูมิคุ้มกันของสังคมไทย ให้ครอบคลุมภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน พร้อมทั้งเพื่อ
สร้างพลังการขับเคลื่อนค่านิยมต่อต้านการทุจริตโดยมี 2 แนวทางหลักที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการผ่านภาคประชา
สังคม คือ
1)
การปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง โดยส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมุ่งสร้างจิตสานึกและ
ทัศนคติเชิงบวก และรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ภาคเอกชน และสื่อมวลชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง
พฤติกรรมของข้าราชการ รวมทั้งพัฒนา และสร้างเครือข่าย คุ้มครองการแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในกลุ่มประชาชน และผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองในการใช้ตาแหน่งหน้าที่ในทางมิชอบ
2)
ป้องกันการทุจริต โดยมีแนวทางการสนับสนุนการสร้างกิจกรรมการป้องกันการทุจริตของ
ภาคประชาชนอย่างต่อเนื่อง
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ส่วนที่ 2
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โรงเรียนดอนตาลวิทยา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1. หลักการและเหตุผล
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กาหนดประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรอง
การปฏิบัติราชการของโรงเรียนดอนตาลวิทยา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ตัวชี้วัดที่ 7 ระดับ ความสาเร็จของการดาเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต โดยพิจารณาจากผลสาเร็จของการ ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา
เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา และการจัดการข้อร้องเรียน
เรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้น การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของครู บุคลากรทางการศึกษา ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 และข้อกล่าวหาครู บุคลากร ทางการศึกษา ที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความรับผิดชอบต่อประชาชน
ไม่มีคุณธรรม ไม่มีจริยธรรม ไม่ คานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง และไม่มีธรรมาภิบาล ตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ
แบบแผนของทางราชการที่ เกี่ยวข้องได้ กาหนดไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 การตรวจสอบและนาเรื่องร้องเรียน
เข้าสู่กระบวนการสอบสวน ข้อเท็จจริง การแจ้งตักเตือน ดาเนินคดี หรืออื่นๆ ตามระเบียบ ข้อกฎหมายที่กาหนดไว้ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ในการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนดอนตาลวิทยา
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นั้น โรงเรียนดอนตาลวิทยา สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ได้ทาการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม การ
ทุจริตสถานศึกษา และผลการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยกาหนดให้สถานศึกษาต้องจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตใน
หน่วยงานของตน เพื่อสนับสนุนและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา
4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่
1 เสริมสร้างจิตสานึก ค่านิยม ให้สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่
4 พัฒนาศักยภาพครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตสถานศึกษา
2. วัตถุประสงค์
มีการบริหารการจัดการอย่างเป็นระบบ
ครูมีจรรยาบรรณ และมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู
ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ใน
ระดับดี สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยและอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม สามารถดารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
3. ยุทธศาสตร์และมาตรการ/แนวทางดาเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่
1 : เสริมสร้างจิตสานึก ค่านิยม ให้สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล วัตถุประสงค์
มุ่งส่งเสริมเสริมสร้างจิตสานึกและค่านิยมให้แก่สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีทัศนคติ วิสัยทัศน์
ในการร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบสถานศึกษา รวมทั้งการรณรงค์ เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ ให้ทุกภาคส่วนมีวินัย เคารพกฎหมาย กฎและระเบียบ ที่จะเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหา การพัฒนา
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ตลอดจนเป็นการวางรากฐานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มาตรการ
/แนวทางดาเนินงาน
1. ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.1 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ให้ปฏิบัติงานและ
ดาเนิน ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.2 ประยุกต์การนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดมรรคผลในทางปฏิบัติ
1.3 จัดให้มีหลักสูตรการเรียนรู้หรือการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง แก่ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน
2. ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ได้เรียนรู้และปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยหลัก ธรร
มาภิบาล
2.1 ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งมีการ
ฝึกอบรม เพื่อให้ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
2.2 ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ได้ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรม
2.3 ควบคุม กากับ ดูแลการปฏิบัติงาน การประพฤติปฏิบัติตนของครู บุคลากรทางการ
ศึกษา นักเรียน ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
3. กาหนดให้มีหลักสูตรทางการศึกษาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สถานศึกษา
3.1 จัดให้มีหลักสูตรทางการศึกษา/หลักสูตรการฝึกอบรม ด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตสถานศึกษา
3.2 กาหนดให้หลักสูตรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา เป็นหลักสูตร
บังคับที่ใช้ฝึกอบรมครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ทุกระดับ
3.3 ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการ ตลอดจนข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันและ
ปราบปราม การทุจริตสถานศึกษา
4. ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต
4.1 ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ด้วย ความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
4.2 รณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สังคมมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการ
ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม
4.3 ส่งเสริม เชิดชู หน่วยงานหรือบุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปราม
การ ทุจริตสถานศึกษา
4.4 ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างค่านิยมในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตสถานศึกษา
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ยุทธศาสตร์ที่
2 : บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา
วัตถุประสงค์ มุ่งประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตสถานศึกษา ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาในการ
ติดตาม ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติ มิชอบในสถานศึกษา เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน
คณะกรรมการสถานศึกษาให้เป็นกลไกในการตรวจสอบ ถ่วงดุล รวมถึงการสร้างหลักประกันความปลอดภัยในการ
แจ้งข้อมูลหรือเบาะแสในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มาตรการ
/แนวทางดาเนินงาน
1. บูรณาการหน่วยงานสถานศึกษากับองค์กรทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความตระหนักและปลูกจิตสานึก
การ เป็นพลเมืองดี
1.1 ประสานความร่วมมือทางด้านข้อมูลและการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานสถานศึกษา
กับ องค์กรทุกภาคส่วน
1.2 ส่งเสริม สนับสนุน องค์กรและบุคลากรทางด้านสื่อสารมวลชนให้มีความเข้มแข็งและ
เป็น อิสระในการทาหน้าที่ตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนรับทราบ
1.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อทาการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา โดยมีเว็บบอร์ดเพื่อติดต่อสื่อสาร ระหว่างกัน
1.4 เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
2.1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษามี
ความ ตื่นตัวต่อสภาพปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในสถานศึกษา
2.2 สร้างและพัฒนาช่องทางในการรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้มีความสะดวกหลากหลาย
รวมทั้งสร้างหลักประกันความปลอดภัยให้แก่บุคคล หน่วยงานหรือข้อมูลนั้น
2.3 ส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
2.4 กาหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้แจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้ได้รับรางวัลตอบแทน
2.5 ให้องค์กรหรือบุคลากรด้านสื่อสารมวลชนเป็นสื่อกลางในการแสวงหาความร่วมมือเพื่อ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา
3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอานาจทางการศึกษา
3.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษา โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
3.2 พัฒนาประสิทธิภาพการติดตามประเมินผลการดาเนินการตามกลยุทธ์จุดเน้น เพื่อ
พัฒนา คุณภาพทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่
3 : เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา วัตถุประสงค์
มุ่งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อานาจให้เหมาะสมชัดเจน และมีประสิทธิภาพ
สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกัน และปราบปรามการ
ทุจริต ส่งเสริมความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับหน่วยงานทุกภาคส่วน
มาตรการ
/แนวทางดาเนินงาน
1. พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม พร้อมทั้งสร้างความโปร่งใสและเป็นธรรมในการ
บริหารงานบุคคลภายใต้ระบบคุณธรรม
1.1 ให้สถานศึกษาที่มีพันธกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีโครงสร้างของ หน่วยงาน
อัตรากาลัง การบริหารงานบุคคล และงบประมาณที่เหมาะสม สอดคล้องกับ ภารกิจและความรับผิดชอบ
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1.2 สนับสนุนให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อานาจระหว่างหน่วยงานสถานศึกษาด้วยกัน
1.3 ให้สถานศึกษา ควบคุม กากับ ติดตาม ประเมินผล การใช้อานาจในการปฏิบัติงานด้าน การ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
2. สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
2.1 วางแนวทางและส่งเสริมบทบาทความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชน ใน8
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
2.2 ประสานความร่วมมือกับองค์กรภาคเอกชนเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ใน
สถานศึกษา
3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร
3.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา
3.2 พัฒนาปรับปรุงและเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการบริหารงานที่โปร่งใสและเป็นธรรม
4. ส่งเสริมประสิทธิภาพการดาเนินงานด้านการจัดระบบการควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง
4.1 ส่งเสริมให้มีการจัดทารายงานการควบคุมภายในของสถานศึกษา
4.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกสถานศึกษามีแผนการตรวจสอบภายในที่เป็นระบบและมี ประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่
4 : พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต สถานศึกษา วัตถุประสงค์ มุ่งพัฒนาสมรรถนะ และขีดความสามารถให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ใน
การป้องกัน และปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาให้สัมฤทธิผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ไขสภาพปัญหาการ
ทุจริตให้เป็น ระบบอย่างต่อเนื่อง สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพให้สามารถร่วมมือหรือประสานการปฏิบัติกับองค์กรทุก
ภาคส่วน
มาตรการ
/แนวทางดาเนินงาน
1. พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถของครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
1.1 กาหนดให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ฝึกอบรมหลักสูตรด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ในสถานศึกษา เพื่อให้มีความเชี่ยวชาญ
1.2 กาหนดให้มีหลักสูตรการศึกษา และหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา
2. สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา
2.1 ส่งเสริมให้สถานศึกษาร่วมกันสร้างมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ
2.2 กาหนดให้มีหน่วยงานหลัก เพื่อรับผิดชอบในการติดตามประเมินผล รวมถึงการลงโทษ
ครู บุคลากรทางการศึกษานักเรียน
3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน หลักสูตร
การ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติ
หน้าที่ และแนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ต่าง ๆ
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสร้างองค์ความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
สถานศึกษา
4.1 จัดให้มีกิจกรรมการสร้างองค์ความรู้ในเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สถานศึกษา แก่ ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน
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4.2 ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีการแลกเปลี่ยนความรู้ และข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. โรงเรียนดอนตาลวิทยา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส
และเป็นธรรม
2. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีจิตสานึกในการเป็นพลเมืองดี ปฏิบัติงานตาม ระเบียบวินัย
และมีความซื่อสัตย์สุจริต
3. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตใน
สถานศึกษามากยิ่งขึ้น
4. โรงเรียนดอนตาลวิทยา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม
จริยธรรม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางปฏิบัติ
5. โรงเรียนดอนตาลวิทยา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 มีความเข้าใจและให้ความ
ร่วมมือในกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตในสถานศึกษา
บทสรุป
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนดอนตาลวิทยา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 22 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานในด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสถานศึกษา ปฏิบัติงานในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ เกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่คาดหวังไว้ ทาให้การปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปใน
ลักษณะที่มีความรับผิดชอบ ทาให้ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา มีความเชื่อถือในความมีคุณธรรม
ความมีจริยธรรม การปฏิบัติหน้าที่โดยการ คานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการยึดมั่นใน
หลักธรรมาภิบาล สามารถแก้ไขปัญหาการ ทุจริตและประพฤติมิชอบของคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ให้
ลดน้อยลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ดังนั้น ในการดาเนินงานด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ต้องบูรณาการและอาศัย ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และจะต้องปฏิบัติอย่าง
ต่อเนื่องให้เป็นระบบ โดยหากมีการบูรณาการความร่วมมือ จากทุกภาคส่วนอย่างจริงจังและต่อเนื่องแล้ว ก็จะส่งผล
ต่อการบรรลุตามผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังไว้ ส่วนราชการและ สถานศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม
คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีความรู้เรื่อง การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษามากยิ่งขึ้น
มีจิตสานึกในการเป็นพลเมืองดี ปฏิบัติงานตาม ระเบียบวินัย และมีความซื่อสัตย์สุจริต ทุกภาคส่วนมีความเข้าใจและ
ให้ความร่วมมือในกิจกรรมการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม
และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางปฏิบัติ รวมถึงส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับ
จังหวัดและระดับประเทศให้ยั่งยืนได้
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ตารางวิเคราะห์ยุทธศาสตร์และมาตรการ/แนวทางดาเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน
โครงการประชุมปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดอน
1
2.3
ตาลวิทยา
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม วันสาคัญของชาติและศาสนา
1
2.2
โครงการ โรงเรียน สพฐ. ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชัน
1
3.2
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
1
1.1,1.2
หลักสูตรบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง
1
1.3
หลักสูตรบูรณการต้านทุจริต
1
3.1,3.2,4.4
2
2.1
เด็กดี ศรีดอนตาล
1
4.1,4.2
ปลูกฝังและสร้างจิตสานึกและค่านิยมการต่อต้านและไม่ทนต่อการ
1
2.1,2.2
ทุจริต
ประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับการดาเนินการตามมาตรการเกี่ยวกับการ
1
2.1,2.2
ปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการรับ
เรื่องร้องเรียนของโรงเรียนดอนตาลวิทยา
การแสดงเจตจานงสุจริตในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิ
2
2.1,2.2
ชอบของโรงเรียนดอนตาลวิทยา
รณรงค์ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนมีความรู้ ความ
2
1.4
เข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรโรงเรียน
ดอนตาลวิทยาที่เข้าข่ายทุจริต การปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรือเกี่ยวข้องกับการทุจริต
จัดทาขั้นตอนและช่องทางการร้องเรียน
2
2.2
การจัดซื้อจัดจ้างด้วยความโปร่งใส
3
2.1
พัฒนาระบบงานแผนงาน
3
3.1,3.2
งานควบคุมภายในของสถานศึกษา
3
4.1
จัดทาคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
3
2.3
จัดประชุมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและการจัดทาแผนปฏิบัติการ
3
1.1
ประจา ปี 2563 ทบทวน/วิเคราะห์ ความเสี่ยงต่างๆ
จัดทาแผนปฏิบัติการฯประจาปี 2563 เสนอคณะกรรมการ
3
1.1
สถานศึกษา ผู้อานวยการโรงเรียนให้ความเห็นชอบ และจัดส่ง
แผนปฏิบัติการฯให้ผู้อานวยการ สานักงานเขตพื้นที่
รายงานผลการดาเนินงานของสถานศึกษา
3
1.1
ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
4
4.1
ให้ความรู้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาเรื่องผลประโยชน์ทับ
4
4.1
ซ้อน
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แผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจาปีงบประมาณ 2563
โรงเรียนดอนตาลวิทยา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22
แนวทางการตรวจติดตามผลความก้าวหน้าการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ 2563 ดาเนินการดังนี้
ติดตามผลความก้าวหน้างาน/โครงการ และงบประมาณประจาปีงบประมาณ 2563 โดยกาหนดกิจกรรม การติดตามผลความก้าวหน้าในห้วงระยะเวลาการในการดาเนินโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการฯ ดังนี้
ที่

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างจิตสานึก ค่านิยม ให้สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
1 โครงการประชุมปฏิบัติการ
อย่างน้อย ร้อยละ 90
จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
65คน
โรงเรียนดอนตาลวิทยา
2 โครงการส่งเสริมคุณธรรม
ร้อยละ จานวนผู้เข้าร่วม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
จริยธรรม วันสาคัญของชาติ โครงการ 1,200 คน
และศาสนา
3 โครงการ โรงเรียน สพฐ. ใส
ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
โรงเรียนดอนตาลวิทยา
การทุจริต
สะอาด ปราศจากคอร์รัปชัน ปราศจากคอร์รัปชั่น
4 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
ร้อยละของครู นักเรียนและ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
บุคลากรทางการศึกษาที่
ปฏิบัติงานและ ดาเนิน ชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

ระยะเวลา
ไตรมาสที่ 1(2562)
ไตรมาสที่ 2 (2563) ไตรมาสที่ 3 (2563) ไตรมาสที่ 4 (2563)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ที่

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

5

หลักสูตรบูรณาการเศรษฐกิจ
พอเพียง

หลักสูตรบูรณาการเศรษฐกิจ

6

หลักสูตรบูรณการต้านทุจริต

หลักสูตรบูรณการต้านทุจริต โรงเรียนดอนตาลวิทยามี
หลักสูตรบูรณการต้าน
ทุจริต

7

เด็กดี ศรีดอนตาล

นักเรียนโรงเรียนดอนตาลวิทยา
มีความซื่อสัตย์สุจริตไม่ถือเอา
สิ่งของ ของคนอื่นมาเป็นของ
ตนเอง

8

ปลูกฝังและสร้างจิตสานึกและ ร้อยละของครู นักเรียนและ
ค่านิยมการต่อต้านและไม่ทน บุคลากรทางการศึกษา ที่
มีทศั นคติและค่านิยมที่ไม่
ต่อการทุจริต

พอเพียง

ยอมรับการทุจริต

ค่าเป้าหมาย
โรงเรียนดอนตาลวิทยามี
หลักสูตรบูรณาการ

เศรษฐกิจพอเพียง

จานวนนักเรียนโรงเรียน
ดอนตาลวิทยามีความ
ซื่อสัตย์สุจริตไม่ถือเอา
สิ่งของ ของคนอื่นมาเป็น
ของตนเอง

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ของจานวนครู นักเรียน
และบุคลากรทางการ
ศึกษาโรงเรียนดอนตาล
วิทยา มีความตระหนักรู้
และได้รับการปลูกฝังให้
มีทัศนคติและค่านิยมที่
ไม่ยอมรับการทุจริต

ระยะเวลา
ไตรมาสที่ 1(2562)
ไตรมาสที่ 2 (2563) ไตรมาสที่ 3 (2563) ไตรมาสที่ 4 (2563)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ที่

โครงการ/กิจกรรม

9

ประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ดาเนินการตามมาตรการ
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
และแนวทางการรับของ
โรงเรียนดอนตาลวิทยา

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

มีการประชาสัมพันธ์หรือ
ร้อยละของจานวนครู
สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการ นักเรียนและบุคลากร
ปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน
ทางการศึกษาโรงเรียน
ผลประโยชน์ทับซ้อนและ
ดอนตาลวิทยา มีจิตสา
นึกและพฤติกรรมที่สามารถ
แนวทางการรับของขวัญ
ให้กับ ครู นักเรียน และ แยกแยะระหว่าง
บุคลากรทางการศึกษาของ ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
โรงเรียนดอนตาลวิทยา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สถานศึกษา
1 การแสดงเจตจานงสุจริตใน มีการประกาศเจตจานง
มีการประกาศเจตจานง
การต่อต้านการทุจริตและ สุจริตในการต่อต้านการ
สุจริตฯ ร่วมกันของ
ประพฤติมิชอบของโรงเรียน ทุจริตและประพฤติมิชอบ ผู้บริหารและบุคลากร
ดอนตาลวิทยา
ของโรงเรียนดอนตาลวิทยา ภายในโรงเรียนดอนตาล
ว่าจะปฏิบัติงานโดยยึดหลัก วิทยาจานวน 1 ครั้ง
ธรรมาภิบาลและยืนหยัด
ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
2
จัดทาขั้นตอนและช่องทาง โรงเรียนดอนตาลวิทยามี
โรงเรียนดอนตาลวิทยามี
การร้องเรียน
ขั้นตอนและช่องทางการ
ขั้นตอนและช่องทางการ
ร้องเรียน
ร้องเรียนอย่างน้อย 3
ช่องทาง

ระยะเวลา
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โครงการ/กิจกรรม

2

รณรงค์ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้
เสียและประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการปฏิบัติหน้าที่
ของบุคลากรโรงเรียนดอน
ตาลวิทยาที่เข้าข่ายทุจริต
การปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้น
การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
หรือเกี่ยวข้องกับการทุจริต

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ได้รับการถ่ายทอดความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการปฏิบัติหน้าที่
ของบุคลากรโรงเรียนดอน
ตาลวิทยาที่เข้าข่ายทุจริต
การปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้น
การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
หรือเกี่ยวข้องกับการทุจริต

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา
1 การจัดซื้อจัดจ้างด้วยความ จานวนช่องทางในการ
ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง
โปร่งใส
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง
2 พัฒนาระบบงานแผนงาน
1. งานแผนงานดาเนินงาน 1.ครบถ้วน ร้อยละ 100
ตามกรอบภาระงานได้
ครบถ้วน สมบูรณ์ และมี
ประสิทธิภาพ

ระยะเวลา
ไตรมาสที่ 1(2562)
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ที่

3

โครงการ/กิจกรรม

งานควบคุมภายใน

ตัวชี้วัด

2. บุคลากรมีความรู้ ความ
เข้าใจ ในการจัดทาแผนงาน
โครงการ และสามารถ
ดาเนินงานตามแผนได้
ถูกต้อง ครบถ้วน
3. โรงเรียนมีระบบกากับ
ติดตาม และประเมินผลการ
ดาเนินงานตามแผนงาน
โครงการที่มีประสิทธิภาพ
ระบบงานควบคุมภายในมี
ประสิทธิภาพ

ค่าเป้าหมาย

2. ไม่น้อยกว่าร้อยละ
70

3.ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

โรงเรียนดาเนินการตาม
ระบบงานควบคุมภายใน
ครบถ้วน

4

จัดทาคู่มือหรือมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน

จานวนคู่มือหรือมาตรฐานการ ร้อยละของคู่มือหรือ
ปฏิบัติงาน จานวน 4 กลุ่มงาน มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ร้อยละ 100

5

จัดประชุมเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบและการจัดทา
แผนปฏิบัติการประจา ปี
2563 ทบทวน/วิเคราะห์
ความเสี่ยงต่างๆ

ระดับความสาเร็จในการจัดทา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
แผนปฏิบัติการประจา ปี
2563 ทบทวน/วิเคราะห์
ความเสี่ยงต่างๆ

ระยะเวลา
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ที่
6

7

โครงการ/กิจกรรม

จัดทาแผนปฏิบัติการฯ
ประจาปี 2563 เสนอ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้อานวยการโรงเรียนให้ความ
เห็นชอบ และจัดส่ง
แผนปฏิบัติการฯให้
ผู้อานวยการ สานักงานเขต
พื้นที่ การศึกษา มัธยมศึกษา
เขต 22
รายงานผลการดาเนินงานของ
สถานศึกษา

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

ระดับความสาเร็จในการจัดทา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
แผนปฏิบัติการฯประจาปี
2563 เสนอคณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้อานวยการ
โรงเรียนให้ความเห็นชอบ
และจัดส่งแผนปฏิบัติการฯให้
ผู้อานวยการ สานักงานเขต
พื้นที่ การศึกษา มัธยมศึกษา
เขต 22
โรงเรียนดอนตาลวิทยาจัดทา จานวน 1 ครั้ง
รายงานผลการดาเนินงานของ
สถานศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐ (สถานศึกษา)
1 ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ ร้อยละ จานวนผู้เข้าร่วม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
การป้องกันและปราบปราม ฝึกอบรมมีความรู้เกี่ยวกับ
การทุจริต
การป้องกันและปราบปราม
การทุจริต
2 ให้ความรู้แก่ครูและบุคลากร ร้อยละของครูและบุคลากร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ทางการศึกษาเรื่อง
ทางการศึกษาที่ได้รับการ
ผลประโยชน์ทับซ้อน
ถ่ายทอดความรู้เรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน
จานวน 68 คน

ไตรมาสที่ 1(2562)
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

