แผนปฏิบัติการ
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประปีงบประมาณ ๒๕๖๐

โรงเรียนสุเหร่าเขียว
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต ๒

๒

ความนา
หลักการและเหตุผล
จากการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา และการจัดการข ้อร้องเรียนเรื่อง
การทุจริต การปฏิบตั ิหรือละเว้นการปฏิบตั ิหน้าที่โดยมิชอบของครู บุคลากรทางการศึกษา ในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
และข ้อกล่าวหา ครู บุคลากรทางการศึกษา ที่ไม่ได้ปฏิบตั ิหน้าที่ราชการ ด้วยความรับผิดชอบต่อประชาชน ไม่มคี ุณธรรม ไม่มี
จริยธรรม ไม่คานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็ นที่ตงั้ และไม่มธี รรมาภิบาล ตามที่มกี ฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการที่
เกี่ยวข ้องได้กาหนดไว้ในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ การตรวจสอบและนาเรื่องร้องเรียนเข ้าสู่กระบวนการสอบสวนข ้อเท็จจริง การแจ้ง
ตักเตือน ดาเนินคดี หรืออื่นๆ ตามระเบียบ ข ้อกฎหมายที่กาหนดไว้ในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
โรงเรียนสุเหร่าเขียว จึงจัดทาแผนปฏิบตั ิการด้านการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตประปี งบประมาณ ๒๕๖๐ ต่อเนื่องจาก
ปี งบประมาณ ๒๕๕๙ โดยได้ทาการ ศึกษาและวิเคราะห์ข ้อมูลจากแผนปฏิบตั ิการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา และผล
การดาเนินการตามแผนปฏิบตั ิการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
โดยในปี งบประมาณ ๒๕๖๐ นี้โรงเรียนสุเหร่าเขียวกาหนดให้สถานศึกษาต้องจัดทาแผนปฏิบตั ิการป้ องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในหน่วยงานของตน เพื่อสนับสนุนและสอดคล ้อง กับยุทธศาสตร์ว่า ด้วยการปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ๔ ยุทธศาสตร์
ดังนี้
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ เสริมสร้างจิตสานึก ค่านิยม ให้สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา
ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ เสริมสร้างความเข ้มแข็งในการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา
ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา
วิสยั ทัศน์
“ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ผูป้ กครอง ชุมชน คณะกรรมการ
สถานศึกษา ร่วมมือร่วมใจป้ องกันและปราบปรามการทุจริต”
พันธกิจ
1. เสริมสร้างจิตสานึกและค่านิยม ให้กบั ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ยึดหลักธรรมาภิบาล
2. บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนเพื่อเสริมสร้าง และพัฒนาเครือข่ายด้านการป้ องกันและปราบปราม
การทุจริตในสถานศึกษา
3. ส่งเสริมบทบาทผูป้ กครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาให้เข ้ามามีส่วนร่วมในการป้ องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
4. สร้างกลไกและพัฒนาระบบการตรวจสอบ ถ่วงดุลการใช้อานาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มคี วามเข ้มแข็ง
และมีประสิทธิภาพ
5. ส่งเสริม/สนับสนุนการจัดการองค์ความรูด้ า้ นการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา
อย่างจริงจัง และต่อเนื่อง

๓

วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงานของส่วนราชการภายในสถานศึกษาให้มี ความโปร่งใส และเป็ นธรรม
2. เพื่อส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ปฏิบตั ิงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ
ต่อประชาชน
3. เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษา ปฏิบตั ิตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และนาหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบตั ิ
4. เพื่อเสริมสร้างความเข ้มแข็งและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการป้ องกันและปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์และมาตรการ/แนวทางดาเนิ นงาน
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : เสริมสร้างจิตสานึก ค่านิยม ให้สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
วัตถุประสงค์
มุง่ ส่งเสริมเสริมสร้างจิตสานึกและค่านิยมให้แก่สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลโดยมีทศั นคติ วิสยั ทัศน์
ในการร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมชิ อบสถานศึกษารวมทัง้ การรณรงค์เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ ให้ทุกภาคส่วนมีวนิ ยั เคารพกฎหมาย กฎและระเบียบ
ที่จะเป็ นกลไกในการแก้ไขปัญหา การพัฒนา
ตลอดจนเป็ นการวางรากฐานในการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มาตรการ/แนวทางดาเนิ นงาน
1. ส่งเสริมการปฏิบตั ิงานและการดาเนินชีวติ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.1 เสริมสร้างความรูค้ วามเข ้าใจแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ให้ปฏิบตั ิงานและดาเนิน
ชีวติ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.2 ประยุกต์การนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดมรรคผลในทางปฏิบตั ิ
1.3 จัดให้มหี ลักสูตรการเรียนรูห้ รือการฝึ กอบรมเกี่ยวกับการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แก่ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน
2. ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ได้เรียนรูแ้ ละปฏิบตั ิงานตามหน้าที่ดว้ ยหลักธรรมาภิบาล
2.1 ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีความรู ้ ความเข ้าใจ รวมทัง้ มีการฝึ กอบรม
เพื่อให้ปฏิบตั ิงานตามหลักธรรมาภิบาล
2.2 ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ได้ประพฤติปฏิบตั ิตนตามมาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรม
2.3 ควบคุม กากับ ดูแลการปฏิบตั ิงาน การประพฤติปฏิบตั ิตนของครู บุคลากรทางการศึกษา
นักเรียน ให้เป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
3. กาหนดให้มหี ลักสูตรทางการศึกษาเพื่อใช้เป็ นเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สถานศึกษา
3.1 จัดให้มหี ลักสูตรทางการศึกษา/หลักสูตรการฝึ กอบรม ด้านการป้ องกันและปราบปรามการ
ทุจริตสถานศึกษา

๔

3.2 กาหนดให้หลักสูตรด้านการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา เป็ นหลักสูตร
บังคับที่ใช้ฝึกอบรมครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ทุกระดับ
3.3 ส่งเสริมแหล่งเรียนรูท้ างวิชาการ ตลอดจนข้อมูลข่าวสารด้านการป้ องกันและปราบปราม
การทุจริตสถานศึกษา
4. ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต
4.1 ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ปฏิบตั ิหน้าที่ราชการด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
4.2 รณรงค์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สงั คมมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการ
ประพฤติปฏิบตั ิตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม
4.3 ส่งเสริม เชิดชู หน่วยงานหรือบุคคลที่มผี ลงานดีเด่นด้านการป้ องกันและปราบปรามการ
ทุจริตสถานศึกษา
4.4 ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างค่านิยมในการป้ องกันและปราบปรามการ
ทุจริตสถานศึกษา
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา
วัตถุประสงค์
มุง่ ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับทุกภาคส่วนในการป้ องกันและปราบปรามการทุจริต
สถานศึกษา ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของผูป้ กครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา ในการติดตาม ตรวจสอบ
การทุจริตหรือประพฤติ มิชอบในสถานศึกษา เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายผูป้ กครอง ชุมชน คณะกรรมกา รสถานศึกษา
ให้เป็ นกลไกในการตรวจสอบ ถ่วงดุล รวมถึงการสร้างหลักประกันความปลอดภัยในการแจ้งข ้อมูลหรือเบาะแสในการ
ป้ องกันและปราบปรามการทุจริต
มาตรการ/แนวทางดาเนิ นงาน
1. บูรณาการหน่วยงานสถานศึกษากับองค์กรทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความตระหนักและปลูกจิตสานึกการ
เป็ นพลเมืองดี
1.1 ประสานความร่วมมือทางด้านข้อมูลและการปฏิบตั งิ านระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับ
องค์กรทุกภาคส่วน
1.2 ส่งเสริม สนับสนุน องค์กรและบุคลากรทางด้านสื่อสารมวลชนให้มคี วามเข ้มแข็งและเป็ น
อิสระในการทาหน้าที่ตรวจสอบและเผยแพร่ข ้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนรับทราบ
1.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อทาการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ในการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา โดยมีเว็บบอร์ดเพื่อติดต่อสื่อสารระหว่างกัน
1.4 เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายผูป้ กครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา

๕

2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมชิ อบ
2.1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรูเ้ พื่อให้ผูป้ กครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษามีความ
ตื่นตัวต่อสภาพปัญหาการทุจริตและประพฤติมชิ อบในสถานศึกษา
2.2 สร้างและพัฒนาช่องทางในการรับแจ้งข ้อมูลหรือเบาะแส ให้มคี วามสะดวกหลากหลาย
รวมทัง้ สร้างหลักประกันความปลอดภัยให้แก่บุคคล หน่วยงานหรือข ้อมูลนัน้
2.3 ส่งเสริมสิทธิในการรับรูแ้ ละการเข ้าถึงข ้อมูลข่าวสาร
2.4 กาหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผูแ้ จ้งข ้อมูลหรือเบาะแส ให้ได้รบั รางวัลตอบแทน
2.5 ให้องค์กรหรือบุคลากรด้านสื่อสารมวลชนเป็ นสื่อกลางในการแสวงหาความร่วมมือเพื่อ
ป้ องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา
3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอานาจทางการศึกษา
3.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
3.2 พัฒนาประสิทธิภาพการติดตามประเมินผลการดาเนินการตามกลยุทธ์จุดเน้น เพื่อพัฒนา
คุณภาพทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : เสริมสร้างความเข ้มแข็งในการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา
วัตถุประสงค์
มุง่ พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อานาจให้เหมาะสมชัดเจนและมี
ประสิทธิภาพ สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนให้มศี กั ยภาพในการป้ องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ส่งเสริมความร่วมมือด้านการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตกับหน่วยงานทุกภาคส่วน
มาตรการ/แนวทางดาเนิ นงาน
1. พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม พร้อมทัง้ สร้างความโปร่งใสและเป็ นธรรมในการ
บริหารงานบุคคลภายใต้ระบบคุณธรรม
1.1 ให้สถานศึกษาที่มพี นั ธกิจด้านการป้ องกันและปราบปรามการทุจริต มีโครงสร้างของ
หน่วยงาน อัตรากาลัง การบริหารงานบุคคล และงบประมาณที่เหมาะสม สอดคล ้องกับ
ภารกิจและความรับผิดชอบ
1.2 สนับสนุนให้มกี ารตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อานาจระหว่างหน่วยงานสถานศึกษาด้วยกันเอง
1.3 ให้สถานศึกษา ควบคุม กากับ ติดตาม ประเมินผล การใช้อานาจในการปฏิบตั งิ านด้าน
การป้ องกันและปราบปรามการทุจริต
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2 . สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนให้มศี กั ยภาพในการป้ องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
2.1 วางแนวทางและส่งเสริมบทบาทความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชน
ในการป้ องกันและปราบปรามการทุจริต
2.2 ประสานความร่วมมือกับองค์กรภาคเอกชนเกี่ยวกับการป้ องกันและปราบปรามการทุจริต
ในสถานศึกษา
3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร
3.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา
3.2 พัฒนาปรับปรุงและเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการบริหารงานที่โปร่งใสและเป็ นธรรม
4. ส่งเสริมประสิทธิภาพการดาเนินงานด้านการจัดระบบการควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง
4.1 ส่งเสริมให้มกี ารจัดทารายงานการควบคุมภายในของสถานศึกษา
4.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกสถานศึกษามีแผนการตรวจสอบภายในที่เป็ นระบบและมี
ประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้ องกันและปราบปรามการทุจริต
สถานศึกษา
วัตถุประสงค์
มุง่ พัฒนาสมรรถนะ และขีดความสามารถให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้ องกันและปราบปราม
การทุจริตสถานศึกษาให้สมั ฤทธิผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ไขสภาพปัญหาการทุจริตให้เป็ นระบบอย่างต่อเนื่อง สร้าง
มาตรฐานทางวิชาชีพให้สามารถร่วมมือหรือประสานการปฏิบตั ิกบั องค์กรทุกภาคส่วน
มาตรการ/แนวทางดาเนิ นงาน
1. พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถของครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้ องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
1.1 กาหนดให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ฝึ กอบรมหลักสูตรด้านการป้ องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ในสถานศึกษา เพื่อให้มคี วามเชี่ยวชาญ
1.2 กาหนดให้มหี ลักสูตรการศึกษา และหลักสูตรการฝึ กอบรมวิชาชีพด้านการป้ องกันและ
ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา
2. สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา
2.1 ส่งเสริมให้สถานศึกษาร่วมกันสร้างมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ
2.2 กาหนดให้มหี น่วยงานหลัก เพื่อรับผิดชอบในการติดตามประเมินผล รวมถึงการลงโทษ
ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน
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3. ส่งเสริมการปฏิบตั ิงานของบุคลากรตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มกี ารฝึ กอบรมครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน หลักสูตรการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มกี ารฝึ กอบรมหลักสูตรคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบตั ิหน้าที่
และแนวทางปฏิบตั ิตาม พ.ร.บ. ต่าง ๆ
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มกี ารสร้างองค์ความรูเ้ รื่องการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา
4.1 จัดให้มกี ิจกรรมการสร้างองค์ความรูใ้ นเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา
แก่ ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน
4.2 ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีการแลกเปลีย่ นความรู ้ และข ้อมูลข่าวสารด้านการป้ องกันและ
ปราบปรามการทุจริต

๘

แผนกิจกรรม / โครงการ การดาเนิ นงานตามยุทธศาสตร์
แผนปฏิบตั ิการด้านการป้ องกันและปราบปรามการทุจริต
ประปี งบประมาณ ๒๕๖๐
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ เสริมสร้างจิตสานึ ก ค่านิ ยม ให้หน่ วยงานภาครัฐบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
มาตรการ
1. เร่งรัดการ
เสริมสร้างจิตสานึก
ค่านิยม ให้
หน่วยงานภาครัฐ
บริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล

โครงการกิจกรรม
1. โครงการอบรมโรงเรียน
เศรษฐกิจพอเพียงครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

ตัวชี้วดั /เป้ าหมาย
งบประมาณ
จานวนผูเ้ ข ้าร่วมโครงการ
31 ราย

2. โครงการอบรมโรงเรียน
เศรษฐกิจพอเพียงครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

จานวนผูเ้ ข ้าร่วมโครงการ
549 ราย

3.กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม จานวนผูเ้ ข ้าร่วมโครงการ
สุจริต ครูแกนนา
10 ราย
4. . กิจกรรมการสุจริต
นักเรียนแกนนา

จานวนผูเ้ ข ้าร่วมโครงการ
10 ราย

5. โครงการประชาธิปไตยใน
โรงเรียน
จานวนผูเ้ ข ้าร่วมโครงการ
10 ราย
6. กิจกรรมคัดเลือก
ข ้าราชการผูม้ คี ่านิยมและ
จรรยาดีเด่นของ

จานวนข ้าราชการผูไ้ ด้รบั
คัดเลือก เป็ นผูม้ ี
ค่านิยม และจรรยาดีเด่น
จานวน 3 ราย

-

ระยะเวลา
ธันวาคม พ.ศ. 2559

ผูร้ บั ผิดชอบ
โรงเรียน
สุเหร่าเขียว

มกราคม พ.ศ. 2560

โรงเรียน
สุเหร่าเขียว

มิถนุ ายน พ.ศ. 2560

โรงเรียน
สุเหร่าเขียว

สิงหาคม พ.ศ. 2560

โรงเรียน
สุเหร่าเขียว

ตลอดปี งบประมาณ
2560

โรงเรียน
สุเหร่าเขียว

ตลอดปี งบประมาณ
2560

โรงเรียน
สุเหร่าเขียว

-

-

-

-
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ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ บูรณาการหน่ วยงานทุกภาคส่วนในการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
มาตรการ
1.ส่งเสริมการบูรณา
การให้ทุกภาคส่วน
เชิดชูการกระทาความ
ดีและปฏิบตั ิดว้ ย
ความซื่อสัตย์แก่ทุก
ภาคส่วนและทุก
ระดับ

โครงการกิจกรรม
1 จัดให้มชี ่องทางในการรับ
เรื่องร้องเรียน

ตัวชี้วดั /เป้ าหมาย
จานวนช่องทางในการรับ
เรื่องร้องเรียน 5 ช่องทาง

2. รณรงค์ส่งเสริมให้ผูม้ สี ่วน จานวนช่องทางในการ
ได้เสียและประชาชนมีความรู ้ รณรงค์ 3 ช่องทาง
ความเข ้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรม
การปฏิบตั ิหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ครูบุคลคลากรโรงเรียนสุเหร่า
เขียว ที่เข ้าข่ายการทุจริต

งบประมาณ

ระยะเวลา

ผูร้ บั ผิดชอบ

-

ตลอดปี งบประมาณ
2560

โรงเรียน
สุเหร่าเขียว

ตลอดปี งบประมาณ
2560

โรงเรียน
สุเหร่าเขียว

-

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
มาตรการ
โครงการกิจกรรม
-พัฒนาระบบธรรมภิ 1. กิจกรรมการจัดทาคูม่ อื
บาลในการบริหารงาน นักเรียนปี 2560
บุคคล
2. กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
-ส่งเสริมเชิดชูการ
ด้วยความโปร่งใส
กระทาความดีและ
ปฏิบตั ิดว้ ยความ
3. กิจกรรมแต่งตัง้ คระกรรม
ซื่อสัตย์แก่ทุกภาค สถานศึกษา ปี 2560
ส่วนและทุกระดับ

ตัวชี้วดั /เป้ าหมาย
งบประมาณ
จัดทาคู่มอื การให้บริการแก่
นักเรียนโรงเรียนสุเหร่าเขียว
จานวนช่องทางในการ
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง 2
ช่องทาง
จัดทาคู่มอื บาทหน้าที่ของ
คระกรรมสถานศึกษา

-

ระยะเวลา

ผูร้ บั ผิดชอบ

พฤษภาคม

โรงเรียน
สุเหร่าเขียว

ตลอดปี งบประมาณ
2560

โรงเรียน
สุเหร่าเขียว
โรงเรียน
สุเหร่าเขียว

พฤษภาคม

๑๐

ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ

มาตรการ
โครงการกิจกรรม
ตัวชี้วดั /เป้ าหมาย
-พัฒนาศักยภาพ
ฝึ กอบรมให้ความรูเ้ กี่ยวกับ จานวนผูเ้ ข ้าร่วมฝึ กอบรม
เจ้าหน้าที่ของรัฐ
การป้ องกันและปราบปรามการ 31 ราย
ในการป้ องกันและ
ทุจริต
ปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐ

-ติดตามประเมินผล
การป้ องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
ของโรงเรียนสุเหร่า
เขียว

งบประมาณ

ระยะเวลา

ผูร้ บั ผิดชอบ

-

ตลอดปี งบประมาณ
2560

โรงเรียน
สุเหร่าเขียว

ต.ค. –ก.ย.

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
1. โรงเรียนสุเหร่าเขียว ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความโปร่งใสและเป็ นธรรมอย่างต่อเนื่อง
2. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีจิตสานึกในการเป็ นพลเมืองดี ปฏิบัติงานตาม
ระเบียบวินยั และมีความซื่อสัตย์สุจริต อย่างต่อเนื่อง
3. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีความรูเ้ รื่องการป้ องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในสถานศึกษามากยิ่งขึ้น อย่างต่อเนื่อง
4. โรงเรียนสุเหร่าเขียว ปฏิบตั ิงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เป็ นแนวทางปฏิบตั ิ อย่างต่อเนื่อง
5. โรงเรียนสุเหร่าเขียว มีความเข ้าใจและให้ความร่วมมือในกิจกรรมการป้ องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในสถานศึกษาส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมในสถานศึกษาได้อย่างมันคงและยั
่
ง่ ยืน
ตลอดไปอย่างต่อเนื่อง

๑๑

คณะผูจ้ ดั ทา
ที่ปรึกษา
๑. นายละออง กลมแป้ น ผูอ้ านวยการโรงเรียนสุเหร่าเขียว
๒. หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่ม
ผูจ้ ดั ทา
๑. นางนา้ อ้อย เจริญสุข หัวหน้าเจ้าหน้าทีพ่ สั ดุโรงเรียนสุเหร่าเขียว

