แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของสถานศึกษา
ประจาปี 2563

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา
สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
กระทรวงศึกษาธิการ
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ความนา
หลักการและเหตุผล
สำนั กงำนคณะกรรมกำรพัฒ นำระบบรำชกำร (ก.พ.ร.) กำหนดประเมิน ผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมคำ
รั บ รองกำรปฏิ บั ติ ร ำชกำรของโรงเรี ย นศรี รั ต นวิ ท ยำ ประจ ำปี ง บประมำณ พ.ศ. 2563 ตั ว ชี้ วั ด ที่ 7 ระดั บ
ควำมสำเร็จของกำรดำเนินกำรตำมมำตรกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต โดยพิจำรณำจำกผลสำเร็จของกำร
ดำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจ ริตสถำนศึกษำ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วย
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศึกษำ และกำรจัดกำรข้อร้องเรียนเรื่องกำรทุจริต กำรปฏิบัติหรือละเว้น
กำรปฏิบัติหน้ำที่โดยมิชอบของครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 และข้อกล่ำวหำครู บุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรด้วยควำมรับผิดชอบต่อประชำชน ไม่มีคุณ ธรรม ไม่มีจริยธรรม ไม่
คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง และไม่มีธรรมำภิบำล ตำมที่มีกฎหมำย ระเบียบ แบบแผนของทำงรำชกำรที่
เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 กำรตรวจสอบและนำเรื่องร้องเรียนเข้ำสู่กระบวนกำรสอบสวน
ข้อเท็จจริง กำรแจ้งตักเตือน ดำเนินคดี หรืออื่นๆ ตำมระเบียบ ข้อกฎหมำยที่กำหนดไว้ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
ในกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต โรงเรียนศรีรัตนวิทยำ ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2563 นั้ น โรงเรี ย นศรี รั ต นวิท ยำ ได้ ท ำกำร ศึ ก ษำและวิเครำะห์ ข้ อ มู ล จำกแผนปฏิ บั ติก ำรป้ องกั น และ
ปรำบปรำมกำรทุจริต สถำนศึกษำ และผลกำรดำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
สถำนศึกษำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 โดยกำหนดให้สถำนศึกษำต้องจัดทำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตในหน่วยงำนของตน เพื่อสนับสนุนและสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ว่ำ ด้วยกำรปรำบปรำมกำร
ทุจริตสถำนศึกษำ 4 ยุทธศำสตร์ ดังนี้
ยุทธศำสตร์ที่
ยุทธศำสตร์ที่
ยุทธศำสตร์ที่
ยุทธศำสตร์ที่

1
2
3
4

เสริมสร้ำงจิตสำนึก ค่ำนิยม ให้สถำนศึกษำบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำล
บูรณำกำรหน่วยงำนทุกภำคส่วน ในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศึกษำ
เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศึกษำ
พัฒนำศักยภำพครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน ในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริตสถำนศึกษำ

วิสัยทัศน์
“ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน บริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำล ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมกำร
สถำนศึกษำ ร่วมมือร่วมใจป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต”
พันธกิจ
1. เสริมสร้ำงจิตสำนึกและค่ำนิยม ให้กับครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน ยึดหลักธรรมำภิบำล
2. บูรณำกำรหน่วยงำนทุกภำคส่วนเพื่อเสริมสร้ำง และพัฒนำเครือข่ำยด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริตในสถำนศึกษำ
3. ส่งเสริมบทบำทผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมกำรสถำนศึกษำให้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต
4. สร้ำงกลไกและพัฒนำระบบกำรตรวจสอบ ถ่วงดุลกำรใช้อำนำจของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐให้มีควำมเข้มแข็ง
และมีประสิทธิภำพ
5. ส่งเสริม/สนับสนุนกำรจัดกำรองค์ควำมรู้ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศึกษำ
อย่ำงจริงจัง และต่อเนื่อง
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนำกำรบริหำรงำนของส่วนรำชกำรภำยในสถำนศึกษำให้มี ควำมโปร่งใส และเป็น
ธรรม
2. เพื่อส่งเสริมให้ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน ปฏิบัติงำนด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ
ต่อประชำชน
3. เพื่อส่งเสริมให้สถำนศึกษำ ปฏิบัติตำมหลักคุณธรรม จริยธรรม และนำหลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในกำรปฏิบัติ
4. เพื่อเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งและกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริต
ยุทธศาสตร์และมาตรการ/แนวทางดาเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เสริมสร้ำงจิตสำนึก ค่ำนิยม ให้สถำนศึกษำบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำล
วัตถุประสงค์
มุ่งส่งเสริมเสริมสร้ำงจิตสำนึกและค่ำนิยมให้แก่สถำนศึกษำบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำล โดยมีทัศนคติ
วิสัยทัศน์ ในกำรร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหำกำรทุจริตและประพฤติมิชอบสถำนศึกษำ รวมทั้งกำรรณรงค์
เผยแพร่ ประชำสัมพันธ์ ให้ทุกภำคส่วนมีวินัย เคำรพกฎหมำย กฎและระเบียบ ที่จะเป็นกลไกในกำรแก้ไขปัญหำ
กำรพัฒนำ ตลอดจนเป็นกำรวำงรำกฐำนในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน
1. ส่งเสริมกำรปฏิบัติงำนและกำรดำเนินชีวิตตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
1.1 เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน ให้ปฏิบัติงำนและดำเนิน
ชีวิตตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
1.2 ประยุกต์กำรนำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ให้เกิดมรรคผลในทำงปฏิบัติ
1.3 จัดให้มีหลักสูตรกำรเรียนรู้หรือกำรฝึกอบรมเกี่ยวกับกำรใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
แก่ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน
2. ส่งเสริมให้ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน ได้เรียนรู้และปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ด้วยหลัก
ธรรมำภิบำล
2.1 ส่งเสริมให้ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ รวมทั้งมีกำรฝึกอบรม
เพื่อให้ปฏิบัติงำนตำมหลักธรรมำภิบำล
2.2 ส่งเสริมให้ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน ได้ประพฤติปฏิบัติตนตำมมำตรฐำนทำง
คุณธรรมและจริยธรรม
2.3 ควบคุม กำกับ ดูแลกำรปฏิบัติงำน กำรประพฤติปฏิบัติตนของครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ
นักเรียน ให้เป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำลและมำตรฐำนทำงคุณธรรมและจริยธรรม
3. กำหนดให้มีหลักสูตรทำงกำรศึกษำเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
สถำนศึกษำ
3.1 จัดให้มีหลักสูตรทำงกำรศึกษำ/หลักสูตรกำรฝึกอบรม ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริตสถำนศึกษำ
3.2 กำหนดให้หลักสูตรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศึกษำ เป็นหลักสูตร
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บังคับที่ใช้ฝึกอบรมครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน ทุกระดับ
3.3 ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ทำงวิชำกำร ตลอดจนข้อมูลข่ำวสำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริตสถำนศึกษำ
4. ส่งเสริมค่ำนิยมกำรยกย่องและเชิดชูควำมดี ควำมซื่อสัตย์สุจริต และกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
4.1 ส่งเสริมกำรสร้ำงแรงจูงใจให้ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรด้วย
ควำมซือ่ สัตย์ สุจริต เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
4.2 รณรงค์ เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ให้สังคมมีค่ำนิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่ำของกำร
ประพฤติปฏิบัติตนตำมหลักคุณธรรมและจริยธรรม
4.3 ส่งเสริม เชิดชู หน่วยงำนหรือบุคคลที่มีผลงำนดีเด่นด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริตสถำนศึกษำ
4.4 ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภำคส่วนร่วมกันสร้ำงค่ำนิยมในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริตสถำนศึกษำ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : บูรณำกำรหน่วยงำนทุกภำคส่วน ในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศึกษำ
วัตถุประสงค์
มุ่ ง ประสำนควำมร่ ว มมื อ ระหว่ ำ งหน่ ว ยงำนสถำนศึ ก ษำกั บ ทุ ก ภำคส่ ว นในกำรป้ อ งกั น และ
ปรำบปรำมกำรทุ จ ริ ต สถำนศึ ก ษำ ส่ งเสริ ม บทบำทและกำรมี ส่ ว นร่ว มของผู้ ป กครอง ชุ ม ชน คณะกรรมกำร
สถำนศึกษำในกำรติดตำม ตรวจสอบกำรทุจริตหรือประพฤติ มิชอบในสถำนศึกษำ เสริมสร้ำงและพัฒนำเครือข่ำย
ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมกำรสถำนศึกษำให้เป็นกลไกในกำรตรวจสอบ ถ่วงดุล รวมถึงกำรสร้ำงหลักประกัน
ควำมปลอดภัยในกำรแจ้งข้อมูลหรือเบำะแสในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน
1. บูรณำกำรหน่วยงำนสถำนศึกษำกับองค์กรทุกภำคส่วนเพื่อสร้ำงควำมตระหนักและปลูกจิตสำนึกกำร
เป็นพลเมืองดี
1.1 ประสำนควำมร่วมมือทำงด้ำนข้อมูลและกำรปฏิบัติงำนระหว่ำงหน่วยงำนสถำนศึกษำกับ
องค์กรทุกภำคส่วน
1.2 ส่งเสริม สนับสนุน องค์กรและบุคลำกรทำงด้ำนสื่อสำรมวลชนให้มีควำมเข้มแข็งและเป็น
อิสระในกำรทำหน้ำที่ตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรให้สำธำรณชนรับทรำบ
1.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้สถำนศึกษำมีระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อทำกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์
ในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศึกษำ โดยมีเว็บบอร์ดเพื่อติดต่อสื่อสำร
ระหว่ำงกัน
1.4 เสริมสร้ำงและพัฒนำเครือข่ำยผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ
2. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชนในกำรติดตำมตรวจสอบกำรทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
2.2 สร้ำงและพัฒนำช่องทำงในกำรรับแจ้งข้อมูลหรือเบำะแส ให้มีควำมสะดวกหลำกหลำย
รวมทั้งสร้ำงหลักประกันควำมปลอดภัยให้แก่บุคคล หน่วยงำนหรือข้อมูลนั้น
2.3 ส่งเสริมสิทธิในกำรรับรู้และกำรเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำร
2.4 กำหนดมำตรกำรสร้ำงแรงจูงใจให้แก่ผู้แจ้งข้อมูลหรือเบำะแส ให้ได้รับรำงวัลตอบแทน
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2.5 ให้องค์กรหรือบุคลำกรด้ำนสื่อสำรมวลชนเป็นสื่อกลำงในกำรแสวงหำควำมร่วมมือเพื่อ
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศึกษำ
3. พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำตำมแนวทำงกำรกระจำยอำนำจทำงกำรศึกษำ
3.1 พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรงบประมำณสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ
โดยเน้นกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วน
3.2 พัฒนำประสิทธิภำพกำรติดตำมประเมินผลกำรดำเนินกำรตำมกลยุทธ์จุดเน้น เพื่อพัฒนำ
คุณภำพทำงกำรศึกษำ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศึกษำ
วัตถุประสงค์
มุ่งพัฒนำระบบและกลไกในกำรตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลกำรใช้อำนำจให้เหมำะสมชัดเจน
และมีประสิทธิภำพ สร้ำงกลไกควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนสถำนศึกษำกับภำคเอกชนให้มีศักยภำพในกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริต ส่งเสริมควำมร่วมมือด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตกับหน่วยงำนทุกภำคส่วน
มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน
1. พัฒนำระบบและกลไกในกำรตรวจสอบ ควบคุม พร้อมทั้งสร้ำงควำมโปร่งใสและเป็นธรรมในกำร
บริหำรงำนบุคคลภำยใต้ระบบคุณธรรม
1.1 ให้สถำนศึกษำที่มีพันธกิจด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต มีโครงสร้ำงของ
หน่วยงำน อัตรำกำลัง กำรบริหำรงำนบุคคล และงบประมำณที่เหมำะสม สอดคล้องกับ
ภำรกิจและควำมรับผิดชอบ
1.2 สนับสนุนให้มีกำรตรวจสอบและถ่วงดุลกำรใช้อำนำจระหว่ำงหน่วยงำนสถำนศึกษำด้วยกัน
เอง
1.3 ให้สถำนศึกษำ ควบคุม กำกับ ติดตำม ประเมินผล กำรใช้อำนำจในกำรปฏิบัติงำนด้ำน
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
2 . สร้ำงกลไกควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนสถำนศึกษำกับภำคเอกชนให้มีศักยภำพในกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต
2.1 วำงแนวทำงและส่งเสริมบทบำทควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนสถำนศึกษำกับภำคเอกชน
ในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
2.2 ประสำนควำมร่วมมือกับองค์กรภำคเอกชนเกี่ยวกับกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
ในสถำนศึกษำ
3. พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรองค์กร
3.1 พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรของสถำนศึกษำ
3.2 พัฒนำปรับปรุงและเผยแพร่หลักเกณฑ์ในกำรบริหำรงำนที่โปร่งใสและเป็นธรรม
4. ส่งเสริมประสิทธิภำพกำรดำเนินงำนด้ำนกำรจัดระบบกำรควบคุมภำยในและบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง
4.1 ส่งเสริมให้มีกำรจัดทำรำยงำนกำรควบคุมภำยในของสถำนศึกษำ
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4.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกสถำนศึกษำมีแผนกำรตรวจสอบภำยในที่เป็นระบบและมี
ประสิทธิภำพ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนำศักยภำพครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน ในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
สถำนศึกษำ
วัตถุประสงค์
มุ่งพัฒนำสมรรถนะ และขีดควำมสำมำรถให้ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน ในกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศึกษำให้สัมฤทธิผลได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เพื่อแก้ไขสภำพปัญหำกำรทุจริตให้เป็น
ระบบอย่ำงต่อเนื่อง สร้ำงมำตรฐำนทำงวิชำชีพให้สำมำรถร่วมมือหรือประสำนกำรปฏิบัติกับองค์กรทุกภำคส่วน
มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน
1. พัฒนำสมรรถนะและขีดควำมสำมำรถของครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน ในกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต
1.1 กำหนดให้ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน ฝึกอบรมหลักสูตรด้ำนกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต ในสถำนศึกษำ เพื่อให้มีควำมเชี่ยวชำญ
1.2 กำหนดให้มีหลักสูตรกำรศึกษำ และหลักสูตรกำรฝึกอบรมวิชำชีพด้ำนกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศึกษำ
2. สร้ำงมำตรฐำนทำงวิชำชีพด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศึกษำ
2.1 ส่งเสริมให้สถำนศึกษำร่วมกันสร้ำงมำตรฐำนจรรยำบรรณวิชำชีพ
2.2 กำหนดให้มีหน่วยงำนหลัก เพื่อรับผิดชอบในกำรติดตำมประเมินผล รวมถึงกำรลงโทษ
ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน
3. ส่งเสริมกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี
3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำรฝึกอบรมครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน หลักสูตรกำร
บริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี
3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำรฝึกอบรมหลักสูตรคุณธรรมและจริยธรรมในกำรปฏิบัติหน้ำที่
และแนวทำงปฏิบัติตำม พ.ร.บ. ต่ำง ๆ
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำรสร้ำงองค์ควำมรู้เรื่องกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในสถำนศึกษำ
4.1 จัดให้มีกิจกรรมกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ในเรื่องกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศึกษำ
แก่ ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน
4.2 ส่งเสริมให้หน่วยงำนภำครัฐมีกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ และข้อมูลข่ำวสำรด้ำนกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. โรงเรียนศรีรัตนวิทยำ ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมโปร่งใสและเป็นธรรม
2. คณะครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน มีจิตสำนึกในกำรเป็นพลเมืองดี ปฏิบัติงำนตำม
ระเบียบวินัย และมีควำมซื่อสัตย์สุจริต
3. คณะครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน มีควำมรู้เรื่องกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริตในสถำนศึกษำมำกยิ่งขึ้น
4. โรงเรียนศรีรัตนวิทยำ ปฏิบัติงำนตำมหลักคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นแนวทำงปฏิบัติ
5. โรงเรียนศรีรัตนวิทยำ มีควำมเข้ำใจและให้ควำมร่วมมือในกิจกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริตในสถำนศึกษำ
6. ส่งผลต่อกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจและสังคมในสถำนศึกษำได้อย่ำงมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป
บทสรุป
แผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริ ตโรงเรียนศรีรัตนวิทยำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
จั ด ท ำขึ้น เพื่ อ ใช้ เป็ น แนวทำงในกำรดำเนิ น งำนในด้ ำนกำรป้ อ งกั น และปรำบปรำมกำรทุ จริต ของสถำนศึ กษำ
ปฏิบัติงำนในด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์ เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมที่คำดหวังไว้
ทำให้กำรปฏิบัติรำชกำรตำมอำนำจหน้ำที่ของข้ำรำชกำรเป็นไปในลักษณะที่มีควำมรับผิดชอบ ทำให้ผู้ปกครอง
ชุมชน
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ มีควำมเชื่อถือในควำมมีคุณธรรม ควำมมีจริยธรรม กำรปฏิบัติหน้ำที่โดยกำร
คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมำกกว่ำประโยชน์ส่วนตน และกำรยึดมั่นในหลักธรรมำภิบำล สำมำรถแก้ไขปัญหำ
กำรทุจริตและประพฤติมิชอบของคณะครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน ให้ลดน้อยลงได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
และบังเกิดผลอย่ำงเป็นรูปธรรมมำกยิ่งขึ้น
ดังนั้น ในกำรดำเนินงำนด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต สถำนศึกษำ ต้องบูรณำกำรและอำศัย
ควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วน และจะต้องปฏิบัติอย่ำงต่อเนื่องให้เป็นระบบ โดยหำกมีกำรบูรณำกำรควำมร่วมมือ
จำกทุกภำคส่วนอย่ำงจริงจังและต่อเนื่องแล้ว ก็จะส่งผลต่อกำรบรรลุตำมผลสัมฤทธิ์ที่คำดหวัง ไว้ ส่วนรำชกำรและ
สถำนศึกษำ ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมโปร่งใสและเป็นธรรม คณะครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน มีควำมรู้เรื่อง
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในสถำนศึกษำมำกยิ่งขึ้น มีจิตสำนึกในกำรเป็นพลเมืองดี ปฏิบัติงำนตำม
ระเบียบวินัย และมีควำมซื่อสัตย์สุจริต ทุกภำคส่วนมีควำมเข้ำใจและให้ควำมร่วมมือในกิจกรรมกำรป้ องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศึกษำ ปฏิบัติงำนตำมหลักคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นแนวทำงปฏิบัติ รวมถึงส่งผลต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมในระดับจังหวัดและระดับประเทศให้ยั่งยืนได้อีก
ด้วย

