แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจาปีงบประมาณ 2562

โรงเรียนวัดปทุมนายก

อาเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2

คำนำ
ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) โดย
มุ่งเน้นการสร้างจิตสำนึก ทัศนคติและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต เน้นการประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายในสังกัดและภายนอกโดยเฉพาะผู้มีส่วนได้เสียตามภารกิจ ตลอดจนการพัฒนากลไกการดำเนินงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันปัญหาการทุจริตให้ได้ผลอย่างยั่งยืนแก้ไขปัญหาการทุจริตส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมใน
หน่วยงาน
โรงเรียนวัดปทุมนายกจึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2563 ขึ้นเพื่อให้การ
ดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายสำคัญเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
โรงเรียนวัดปทุมนายก

สารบัญ
หน้า
คำนำ
หลักการและเหตุผล
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
วัตถุประสงค์หลัก
เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต

1
1
1
1
2
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หลักการและเหตุผล
ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) โดย
มุ่งเน้นการสร้างจิตสำนึก ทัศนคติและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต เพื่อป้องกันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็น
ปัญหาที่สังคมให้ความตระหนัก ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันเพราะการทุจริตคอร์รัปชั่นสร้างความเสียหายทั้งทาง
การเงิน ทรัพยากร ภาพลักษณ์ และเสียโอกาสในการพัฒนาประเทศ ซึ่งในปี ๒๕๕๘ องค์กรเพื่อความโปร่งใสใน
ประเทศไทย (Transparency Thailand) เปิดเผยผลการจัดอันดับในการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน
ซึ่งจัดทำโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) ซึ่งเป็นองค์กรอิสระนานาชาติที่
ก่อตั้งขึ้นเพื่อรณรงค์แก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน ประเทศไทยได้คะแนน 36 คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน อยู่
อันดับที่ 99 จากการจัดอันดับทั้งหมด ๑๖๗ ประเทศทั่วโลก ตัวชี้วัดเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงสถานการณ์การ
คอร์รัปชั่นที่เกิดขึ้นในประเทศไทยว่ายังมีความรุนแรงเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆในภูมิภาค
เพื่อตอบสนองการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันการทุจริตในภาครัฐ ของสำนักงาน
คณะกรรมการป้องกันการทุจริตแห่งชาติ โรงเรียนวัดปทุมนายก จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อเสริมสร้างให้บุคลากร ตลอดจนนักศึกษาตระหนักถึงคุณธรรม
จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
วิสัยทัศน์
“โรงเรียนวัดปทุมนายก เป็นองค์กรที่บริหารจัดการด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม”
พันธกิจ
๑. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับคณะครู และบุคลากรในสถานศึกษา สร้างค่านิยม อุดมการณ์และ
จรรยาบรรณ ปลุกจิตสำนึกความรับผิดชอบในหน้าที่
๒. พัฒนาระบบการทำงาน เครื่องมือในการป้องกันการทุจริตให้ครอบคลุม
๓. เสริมสร้างความรู้ด้านการต่อต้าน ป้องกันการทุจริตให้กับคุณครูและบุคลากรในสถานศึกษา
วัตถุประสงค์หลัก
๑. เพื่อยกระดับจิตสำนึกให้กับคณะครูและบุคลากรในการรับผิดชอบต่อบทบาทและหน้าที่ในการต่อต้าน
การทุจริต
๒. เพื่อพัฒนาระบบกลไก และมาตรการ สร้างมาตรฐานการต้อต้านการทุจริต ให้คณะครูและบุคลากร ใน
สถานศึกษา และบุคคลภายนอก ให้มีความเชื่อมั่นและมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต
๓. เพื่อให้คณะครูและบุคลากรในสถานศึกษา มีความรู้ด้านการต่อต้านป้องการทุจริต
เป้าหมาย
๑. คณะครูและบุคลากรในสถานศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และมีจิตสำนึกใน
การร่วมกันป้องกันการทุจริต
๒. การบริหารจัดการในการป้องกันการทุจริตของโรงเรียนมีความโปร่งใส เป็นที่ยอมรับ
๓. คณะครูและบุคลากรในสถานศึกษา มีความตระหนักรู้ถึงผลกระทบของปัญหาทุจริตต่อสังคม รวมทั้งมี
ความรู้ด้านการต่อต้าน ป้องกันการทุจริต

ยุทธศาสตร์ป้องกันการทุจริต
โรงเรียนวัดปทุมนายก ประกอบด้วย ๓ ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในการ
ปฏิบัติงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาเครื่องมือและระบบการบริหารงานเพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตให้กับคณะครูและบุคลากรในสถานศึกษา
ทุกภาคส่วน

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โรงเรียนวัดปทุมนายก
ประเด็นยุทธศาสตร์
กิจกรรม / โครงการ
1. สร้างค่านิยมในความซื่อสัตย์ - กิจกรรมการขับเคลื่อน
สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม
หลักสูตรต้านทุจริต
และจรรยาบรรณในการ
ปฏิบัติงาน
- กิจกรรมบริษัทสร้างการดี

งบประมาณ
5,000

- กิจกรรมการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของสถานศึกษา
- กิจกรรมอบรม ป.ป.ช.สพฐ.
น้อย และป.ป.ช.สพฐ. ชุมชน

กิจกรรมสื่อภาพยนตร์สร้าง
สรรค์สังคม ไม่ทนต่อการทุจริต
2. พัฒนาเครื่องมือและระบบ - จัดตั้งศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
การบริหารงานเพื่อป้องกันการ - จัดทำคู่มือเกี่ยวกับการ
ทุจริตในหน่วยงาน
ปฏิบัติงาน เพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนของ
ข้าราชการ

-

ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการต้านทุจริต
และได้มีการนำหลักสูตรต้านทุจริตไปจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนครบทุกชั้นเรียน
- คณะกรรมการกิจกรรมบริษัทสร้างการดี (การ
จัดทำหลักสูตรสู่อาชีพ) ปฏิบัติตามแผนดำเนิน
โครงการให้บรรลุตามเป้าหมาย
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา มี
คุณธรรม จริยธรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของ
โรงเรียน
- นักเรียน และชุมชน ที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้
ความเข้าใจในเรื่องการปฏิบัติหน้าที่เป็น
คณะกรรมการ ป.ป.ช.สพฐ.น้อย และป.ป.ช.สพฐ.
ชุมชน
- เพื่อให้นักเรียนเกิดจิตสำนึกในการทำความดี มี
คุณธรรมจริยธรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของ
โรงเรียน
- มีระบบ / ช่องทางในการแจ้งเบาะแส และเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวศิริวรรณ เสนา
และคณะกรรมการ
นางสาวตุลามนีษ์ เกตุ
โกสน และคณะกรรมการ
นางสาวตุลามนีษ์ เกตุ
โกสน และคณะกรรมการ

นางสาวกัญชลี กองวิเศษ
พงศ์ และคณะกรรมการ

นางสาวพัชรินทร์ ม่วง
ประเสริฐ และ
คณะกรรมการ
นางสาวพัชรินทร์ ม่วง
ประเสริฐ
และนางสาวตุลามนีษ์
เกตุโกสน

ประเด็นยุทธศาสตร์
3. เสริมสร้างองค์ความรู้ด้าน
การต่อต้านการทุจริตให้กับ
คณะครูและบุคลากรใน
สถานศึกษาทุกภาคส่วน

การวัดและประเมินผล
ที่
1.
2.
3.

กิจกรรม / โครงการ
- จัดกิจกรรมนิทรรศการ
แสดงผลงานการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนหลักสูตรต้าน
ทุจริต

งบประมาณ
-

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ร้อยละ 100 ของนักเรียนมีความสานึกในความเป็นไทย

ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าใจแนวทางการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนหลักสูตรต้านทุจริตทุกภาคส่วน
ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรม

วิธีการประเมิน
1. ประเมิน

ผู้รับผิดชอบ
คณะทำงานโรงเรียน
สุจริต คณะครูทุกคน

เครื่องมือ
1. แบบประเมิน

ร้อยละ 100 ของนักเรียนมีความสุจริต มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์
2. นิเทศ ติดตาม
2. แบบสอบถาม
อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ
ร้อยละ 80 ของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนมีผลงานแสดงความสำเร็จ
3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3. บันทึกการนิเทศ
และเป็นแบบอย่างได้

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน ได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”
2. ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน ทุกโรงเรียนในโครงการ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
3. ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน มีด้านทักษะการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ

