
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

คํานาํ 

 
 

รายงานผลการดําเนินการป�องกันการทุจริตประจําป� โรงเรียนบ�านบางจาก ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 
2562 ดําเนินการภายใต�โครงการเสริมสร�างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ซ่ึงสอดคล�อง 
กับยุทธศาสตร/ชาติว2าด�วยการป�องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2564) และเป9นไป 
ตามแนวทางการจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิง 1 ภายใต�แนวทางหลัก 3 แนวทาง ประกอบด�วย 
1) สร�างจิตสํานึก และปลูกฝ?งความซ่ือสัตย/สุจริต 2) สร�างกลไกป�องกันการทุจริต และ 3) เสริมสร�าง 
ประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต   

รายงานผลการดําเนินการป�องกันการทุจริตประจําป� โรงเรียนบ�านบางจาก ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 
2563 ประกอบด�วยสาระสําคัญ คือ ส2วนท่ี 1 บทนํา นําเสนอความเป9นมาการป�องกันและปราบปรามการ 
ทุจริต บทวิเคราะห/สถานการณ/ทุจริต ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร2งใสการดําเนินงานของโรงเรียน 
(ITA) ส2วนท่ี 2 การดําเนินงานตามแผนป�องกันและปราบปรามการทุจริต ส2วนท่ี 3 ผลการดําเนินงาน ป?ญหา
และอุปสรรค ข�อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา     

ขอขอบพระคุณหน2วยงานและผู�มีส2วนเก่ียวข�องท่ีให�ความร2วมมือในการจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินการป�องกันการทุจริตประจําป� โรงเรียนบ�านบางจาก ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 จนสําเร็จ     
เพ่ือเป9นกรอบทิศทางในดําเนินการป�องกันและปราบปรามการทุจริตท่ีสอดคล�องกับยุทธศาสตร/ชาติและ
นโยบายสําคัญ อันจะส2งผลให�การทุจริตในการปฏิบัติราชการในโรงเรียนบ�านบางจากลดน�อยลง 
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บทท่ี 1  บทนํา 
 

ความเป�นมา  
   ป?ญหาการทุจริตคอร/รัปชันในระบบราชการส2งผลกระทบต2อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบ 
การเมืองการปกครอง และการบริหารราชการอย2างมาก แม�หน2วยงานภาครัฐจะได�กําหนดนโยบายหรือ 
มาตรการต2าง ๆ ในการหยุดยั้งการทุจริต แต2ป?ญหาดังกล2าวก็ยังดํารงอยู2 ทําให�ประเทศไทยมีภาพลักษณ/การ 
ทุจริตสูงในสายตาของนานาประเทศ ซ่ึงในการแก�ไขป?ญหาการทุจริตในสังคมไทย องค/กรเพ่ือความโปร2งใส 
นานาชาติ (TransparencyInternational : TI) มีความเห็นว2าจําเป9นต�องดําเนินการเป9นกรณีพิเศษ กล2าวคือ 
ต�องมีการออกแบบมาตรการแก�ไขป?ญหาการทุจริตเป9นการเฉพาะ โดยต้ังอยู2บนพ้ืนฐานของการวิเคราะห/ 
ป?ญหาอย2างรอบด�าน ท้ังในส2วนท่ีเก่ียวข�องกับสาเหตุการทุจริต ลักษณะของความเสี่ยงหรือความเสียหายท่ี 
อาจจะเกิดข้ึน รวมถึงต�องพิจารณาป?ญหาบนพ้ืนฐานของความเป9นจริง และความสัมพันธ/เชื่อมโยงกับองค/กร 
หรือโครงสร�างสถาบันของชาติท่ีมีอํานาจหน�าท่ีเก่ียวข�องกับการป�องกันและปราบปรามการทุจริตท่ีอาจจะถูก 
กระทบจากการดําเนินมาตรการดังกล2าวด�วย โดยผลการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ/คอร/รัปชัน 
(Corruption Perceptions Index : CPI) ป�2560 ประเทศไทยได� 37 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน 
อยู2ในอันดับท่ี 96 จากการจัดอับดับท้ังหมด 180 ประเทศท่ัวโลก ซ่ึงส2งผลถึงภาพลักษณ/และดัชนีความเชื่อม่ัน
ต2อต2างชาติท่ีมีต2อประเทศไทย 
    สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กําหนดประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม   
คํารับรองการปฏิบัติราชการของโรงเรียนบ�านบางจาก ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563  ตัวชี้วัดท่ี 7 ระดับ
ความสําเร็จ ของการดําเนินการตามมาตรการป�องกันและปราบปรามการทุจริต โดยพิจารณาจากผลสําเร็จ   
ของการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป�องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร/
ชาติ ว2าด�วยการป�องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา และการจัดการข�อร�องเรียนเรื่องการทุจริต   
การปฏิบัติ หรือละเว�นการปฏิบัติหน�าท่ีโดยมิชอบของครู บุคลากรทางการศึกษา ในป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 
และข�อกล2าวหาครู บุคลากรทางการศึกษา ท่ีไม2ได�ปฏิบัติหน�าท่ีราชการด�วยความรับผิดชอบต2อประชาชน     
ไม2มีคุณธรรม ไม2มีจริยธรรม ไม2คํานึงถึงประโยชน/ส2วนรวมเป9นท่ีต้ัง และไม2มีธรรมาภิบาล ตามท่ีมีกฎหมาย 
ระเบียบ แบบแผนของทางราชการท่ีเก่ียวข�องได�กําหนดไว�ในป�งบประมาณ พ.ศ. 2561 การตรวจสอบและ    
นําเรื่องร�องเรียนเข�าสู2กระบวนการสอบสวนข�อเท็จจริง การแจ�งตักเตือน ดําเนินคดี หรืออ่ืนๆ ตามระเบียบ    
ข�อกฎหมายท่ีกําหนดไว�ในป�งบประมาณ พ.ศ. 2561 
     ในการจัดทําแผนปฏิบัติการป�องกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนบ�านบางจาก ประจําป�
งบประมาณ พ.ศ. 2563 นั้น โรงเรียนบ�านบางจากได�ทําการศึกษาและวิเคราะห/ข�อมูลจากแผนปฏิบัติการ
ป�องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา และผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป�องกันและ
ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยกําหนดให�สถานศึกษาต�องจัดทํา
แผนปฏิบัติการป�องกันและปราบปรามการทุจริตในหน2วยงานของตน เพ่ือสนับสนุนและสอดคล�องกับ
ยุทธศาสตร/ว2าด�วยการปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 4 ยุทธศาสตร/ ดังนี้ 
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   ยุทธศาสตร/ท่ี  1  เสริมสร�างจิตสํานึก ค2านิยม ให�สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล    
   ยุทธศาสตร/ ท่ี 2 บูรณาการหน2วยงานทุกภาคส2วน ในการป�องกันและปราบปรามการทุจริต 
สถานศึกษา     
    ยุทธศาสตร/ท่ี  3  เสริมสร�างความเข�มแข็งในการป�องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  
   ยุทธศาสตร/ท่ี  4  พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป�องกันและปราบปราม
การทุจริตสถานศึกษา 
   กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร2งใสในการดําเนินงานภายในหน2วยงานของรัฐ (Intergrity 
and Transparency Assessment : ITA)   
    กรอบการประมินคุณธรรมและความโปร2งใส แบ2งออกเป9น 5 ดัชนี  ดังนี้  
   1) ดัชนีความโปร2งใส  
   2) ดัชนีความรับผิด  
   3) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน  
   4) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค/กร  
   5) ดัชนีคุณธรรมการทํางานในหน2วยงาน 
     โรงเรียนบ�านบางจาก ได�มีการจัดทําแผนปฏิบัติการด�านการป�องกันและปราบปรามการทุจริต 
ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือใช�เป9นกรอบดําเนินงานในการป�องกันและปราบปรามการทุจริตภายใน
โรงเรียนบ�านบางจาก ซ่ึงในป�งบประมาณ พ.ศ.2563 ได�จัดทําแผนปฏิบัติการในการวัดความสําเร็จของการ     
ดําเนินการตามแผนการป�องกันและปราบปรามการทุจริตข้ึน 
    โดยโรงเรียนบ�านบางจาก ได�มอบหมายให�บุคลากรทุกฝeายภายในโรงเรียนรับไปดําเนินการ และบัดนี้
การดําเนินการตามแผนฯ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 ซ่ึงผลการประเมินคุณธรรมและความโปร2งใส      
ในการทํางานของโรงเรียนมีการพัฒนาข้ึนไปในทางท่ีดีและมีการพัฒนาการในทุกๆ ด�านมีความโปร2งใสสามารถ
ตรวจสอบได� 
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บทท่ี 2 การดําเนินงาน 
 

    
โรงเรียนบ�านบางจาก ได�ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป�องกันและปราบปรามทุจริต ประจําป�

งบประมาณ พ.ศ. 2563 บัดนี้การดําเนินการตามแผนฯ ประจําป� พ.ศ. 2563 ได�สิ้นสุดลงแล�ว จึงขอรายงานผล
การดําเนินงาน พร�อมท้ังระบุป?จจัยสนับสนุน ป?ญหา อุปสรรค ข�อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนฯ สําหรับ
กรอบ แผนการดําเนินงาน ดังนี้  
   ยุทธศาสตร!ท่ี  1  เสริมสร"างจิตสํานึก ค%านิยม ให"สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล      
การดําเนินงานในยุทธศาสตร/นี้มุ2งส2งเสริมเสริมสร�างจิตสํานึกและค2านิยมให�แก2สถานศึกษาบริหารงาน       
ตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีทัศนคติ วิสัยทัศน/ ในการร2วมกันแก�ไขและรับผิดชอบต2อป?ญหาการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบสถานศึกษา รวมท้ังการรณรงค/ เผยแพร2 ประชาสัมพันธ/ ให�ทุกภาคส2วนมีวินัย เคารพกฎหมาย 
กฎและระเบียบ ท่ีจะเป9นกลไกในการแก�ไขป?ญหา การพัฒนา ตลอดจนเป9นการวางรากฐานในการป�องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐได�อย2างมีประสิทธิภาพ 
 

เป,าประสงค! กลยุทธ! โครงการ/กิจกรรม 
    เสริมสร�างจิตสํานึก ค2านิยม ให�
โรงเรียน บริหารงานตามหลัก 
ธรรมมาภิบาล 

1. การประกาศเจตนารมณ/ 
บริหารงานด�วยความซ่ือสัตย/สุจริต 
และกําหนดนโยบายคุณธรรมและ 
ความโปร2งใสในการดําเนินงานใน 
โรงเรียน 

1.การประกาศเจตนารมณ/กําหนด 
นโยบาย  
- การประกาศเจตจํานงบริหารงาน
ด�วยความซ่ือสัตย/สุจริต  
- การประกาศนโยบายคุณธรรม
และความโปร2งใสในการดําเนินงาน  
-การออกติดตามแนวทางการให�
ของขวัญ เพ่ือให�บุคลากรถือปฏิบัติ
ตามนโยบาย ของรัฐบาลในการ
ส2งเสริมการต2อต�านการทุจริต 

 2. สร�างจิตสํานึกท่ีดีให�บุคลากรใน 
โรงเรียนทุกคน 

2. กิจกรรมเสริมสร�างคุณธรรม
และวินัย ของครู และนักเรียน  
2.1 กิจกรรมการสอบธรรมศึกษา 
2.2 กิจกรรมการเรียนรู�ธรรมะโดย
พระอาจารย/ (ค2ายพุทธบุตร) 
3. กิจกรรมการให�ความรู�เรื่อง 
ผลประโยชน/ทับซ�อนกับบุคลากร
ทุกคน 
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เป,าประสงค! กลยุทธ! โครงการ/กิจกรรม 
 3. ส2งเสริมกิจกรรมการทําความดี 

เพ่ือสาธารณะ มีการแบ2งป?น ลด 
ความเห็นแก2ตัวโดยยึดหลักความ 
พอเพียง มีวินัยและมีจิตสาธารณะ 

3.1 โครงการน�อมนําตามหลักของ 
เศรษฐกิจพอเพียง  
3.2 กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี  
3.3 กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน/ของ 
นักเรียนในทุกระดับชั้น 

 
มาตรการ/แนวทางการดําเนินงาน   
   1. ส2งเสริมการปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได�ดําเนินการดังนี้        
     1.1 การดําเนินงานโครงการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการจัดกิจกรรมปลูก 
ผักสวนครัว กิจกรรมเลี้ยงแมงสะด้ิง (จิ้งหรีด)  กิจกรรมการปลูกผักไฮโดรโปนิกส/  กิจกรรมสหกรณ/ร�านค�า
โรงเรียน ธนาคารขยะ โดยทุกกิจกรรมมีผลการประเมินความพึงพอใจดี      
      1.2  มีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยน�อมนําหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงมา 
ใช�ในกลุ2มสาระต2างๆ ตามสมรรถนะสําคัญของผู�เรียนตามช2วงวัยต2างๆ    
     1.3 มีการนําครู และนักเรียนไปศึกษาเรียนรู�ตามแหล2งการเรียนรู�ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
เพ่ือเรียนรู�และนํามาปรับใช�ให�เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน   
   2. ส2งเสริมให�ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ได�เรียนรู�และปฏิบัติงานตามหน�าท่ีด�วยหลักธรรมา 
ภิบาล    
    2.1 มีการส2งเสริมและฝiกอบรมบุคลากรในโรงเรียนในหลักคุณธรรมท่ีจําเป9นในการทํางาน 
ร2วมกัน โดยมีการประชุมครู และการฝiกอบรมนักเรียนในเรื่องคุณธรรมในกิจกรรมหน�าเสาธง กิจกรรมโฮมรูม  
กิจกรรมแนะแนว    
    2.2 มีการให�บุคลากรทุกฝeายในโรงเรียนมีการฝiกอบรมด�านคุณธรรม จริยธรรมโดยมีการ 
นิมนต/พระสงฆ/มาแนะนําแนวทางการปฏิบัติและการฝiกนั่งสมาธิ ท้ังในกิจกรรมของครูและนักเรียน  
นอกจากนั้นยังมีการส2งเสริมให�มีการสอนวิชาพระพุทธศาสนา และสอบธรรมศึกษา ในระดับธรรม ศึกษาตรี  
ธรรมศึกษาโท และธรรมศึกษาเอก โดยนักเรียนและครูสามารถสอบผ2านได�ทุกคน    
    2.3 มีการควบคุม กํากับ ดูแลการปฏิบัติงาน ของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนประพฤติ 
ปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม โดยไม2มีการร�องเรียนและถูกลงโทษจากทางราชการเลย      
   3. กําหนดให�มีหลักสูตรทางการศึกษาเพ่ือใช�เป9นเครื่องมือในการป�องกันและปราบปรามการทุจริต 
สถานศึกษา ได�ดําเนินการดังนี้ โรงเรียนมีหลักสูตรโรงเรยีนสุจริตท่ีใช�ในโรงเรียนในทุกระดับชั้น โดยมีการส2ง 
บุคลากรในโรงเรียนไปเข�ารับการอบรม และนํามาถ2ายทอดกับบุคลากรในโรงเรียนเพ่ือนํามาใช�ในการจัดการ 
เรียนรู�ของนักเรียน ตลอดจนมีการให�ข�อมูลข2าวสารด�านการป�องกันการทุจริตในโรงเรียนโดยส2งเป9นหนังสือ 
ข2าวให�กับผู�ปกครองทราบเป9นระยะๆ ตลอดป�การศึกษา  
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    4. ส2งเสริมค2านิยมการยกย2องและเชิดชูความดี ความซ่ือสัตย/สุจริต และการต2อต�านสุจริต โดยได�      
ดําเนินการดังนี้    
      4.1 ส2งเสริมการสร�างแรงจูงใจให�ครูและบุคลากร นักเรียน ปฏิบัติหน�าท่ีราชการด�วยความ 
ซ่ือสัตย/ สุจริต เสียสละเพ่ือประโยชน/ส2วนรวมโดยได�มีพิธีแสดงเจตจํานงค/ต2อต�านทุจริตของคณะครู นักเรียนก็ 
แสดงพลังในการต2อต�านทุจริต ชี้ให�เห็นถึงการเป9นข�าราชการท่ีดีและนักเรียนท่ีดี ทําตามหน�าท่ีของตนเอง 
อย2างเคร2งครัด 
      4.2 รณรงค/เผยแพร2ประชาสัมพันธ/ให�มีค2านิยม ยกย2องเชิดชู และเห็นคุณค2าของการ 
ประพฤติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม ทางโรงเรียนได�มีการจัดกิจกรรม การอบรมค2ายธรรมะให�กับ
นักเรียนและคณะครูให�ทุกระดับชั้น  ตลอดจนในวันพระมีการทําบุญตักบาตร ฟ?งธรรมให�กับนักเรียน ตลอดจน 
มีการเผยแพร2กิจกรรมให�ผู�ปกครองทราบในข2าวจดหมายข2าวของโรงเรียนตลอดป�การศึกษา และ 
ประชาสัมพันธ/กิจการของโรงเรียนโดยมีเว็บไซต/ของโรงเรียน http://www.banbangchakschool.com และ 
facebook ด�วย    
      4.3 ส2งเสริม เชิดชู หน2วยงานหรือบุคคลท่ีมีผลงานดีเด2นด�านการป�องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในโรงเรียน ทางโรงเรียนได�มีการเผยแพร2ผลงานของครูและนักเรียนท่ีมีผลงานดีเด2นในการรณรงค/และ
เผยแพร2เรื่องการทุจริต มีกิจกรรมเด็กดีศรีบางจาก มอบรางวัลให�กับนักเรียนท่ีมีความซ่ือสัตย/ เก็บเงินได�    
เก็บของได�แล�วส2งคืนเจ�าของอย2างต2อเนื่องและสมํ่าเสมอ ส2วนการป�องกันมีการรณรงค/ต2อต�านเรื่องการเล2น 
พนันบอล ยาเสพติด และการพนันทุกรูปแบบ ซ่ึงเป9นสาเหตุของการทุจริตต2อไป    
      4.4  ส2งเสริม สนับสนุนให�ทุกภาคส2วนร2วมกันสร�างค2านิยมในการป�องกันและปราบปราม 
การทุจริตสถานศึกษา ทางโรงเรียนได�ดําเนินการโดยการจัดกิจกรรมของครูและนักเรียน ตลอดจนผู�ปกครอง 
ทุกท2าน เพ่ือปลูกฝ?งค2านิยมการสร�างความสุจริต ผ2านกิจกรรมต2างๆ เช2นกิจกรรมท่ีเน�นด�านคุณธรรมและ 
จริยธรรม เน�นการลงมือทําและการปฏิบัติของบุคลากรในสถานศึกษาอย2างจริงจังและต2อเนื่อง 
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ยุทธศาสตร!ท่ี 2 : บูรณาการหน%วยงานทุกภาคส%วน ในการป,องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  
   การดําเนินงานในด�านนี้มุ2งประสานความร2วมมือระหว2างหน2วยงานสถานศึกษากับทุกภาคส2วนในการ 
ป�องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ส2งเสริมบทบาทและการมีส2วนร2วมของผู�ปกครอง ชุมชน  
คณะกรรมการสถานศึกษาในการติดตาม ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติ มิชอบในสถานศึกษา เสริมสร�าง
และพัฒนาเครือข2ายผู�ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาให�เป9นกลไกในการตรวจสอบ ถ2วงดุล รวมถึง
การสร�างหลักประกันความปลอดภัยในการแจ�งข�อมูลหรือเบาะแสในการป�องกันและปราบปรามการทุจริต 
 

เป,าประสงค! กลยุทธ! โครงการ/กิจกรรม 
     บูรณาการหน2วยงานทุก    
ภาคส2วน ในการป�องกัน และ
ปราบปรามการ ทุจริตสถานศึกษา 

    1. สร�างความตระหนักและ
ปลูกจิตสํานึกการเป9นพลเมืองดี 

- กิจกรรมเด็กดีศรีบางจาก 
- กิจกรรมเสริมสร�างวินัยนักเรียน 
- กิจกรรมหน�าเสาธง 
- กิจกรรมสภานักเรียน 

     2. ส2งเสริมการมีส2วนร2วมของ
ภาคประชาชนในการติดตาม
ตรวจสอบ การทุจริตหรือประพฤติ
มิชอบ 

- กิจกรรมการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา  
- กิจกรรมประชุมผู�ปกครองในทุก
ภาคเรียน  
- กิจกรรมเผยแพร2ประชาสัมพันธ/
ข2าวสาร ระหว2างบ�านกับโรงเรียน 
- กระดานข2าวและช2องทางรับเรื่อง
ร�องทุกข/และข�อเสนอแนะต2างๆ 

     3. พัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหาร จัดการศึกษาตามแนว
ทางการ กระจายอ านาจทาง
การศึกษา 

- กิจกรรมการบริหารงานโดย 
คณะกรรมการ 4 ฝeาย โดยให�
นักเรียน  ผู�ปกครอง ครู และ 
กรรมการสถานศึกษา เป9นผู�
กําหนดนโยบายร2วมกับโรงเรียน  
- กิจกรรมสภานักเรียน  
- กิจกรรมการประชุมครูและ
บุคลากรในโรงเรียน 

 

 

 

 

 

6 



 

มาตรการ/แนวทางการดําเนินงาน  
    1. บูรณาการหน2วยงานสถานศึกษากับองค/กรทุกภาคส2วนเพ่ือสร�างความตระหนักและปลูกจิตสํานึก
การเป9นพลเมืองดี  
    1.1 ประสานความร2วมมือทางด�านข�อมูลและการปฏิบัติงานระหว2างหน2วยงาน สถานศึกษา
กับองค/กรทุกภาคส2วน ทางโรงเรียนมีการร2วมมือกับทางสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1 , องค/การบริหารส2วนจังหวัดสมุทรปราการ , เทศบาลเมืองลัดหลวง จังหวัด
สมุทรปราการ , โรงพยาบาลบางจาก , วัดชังเรืองภาวนาราม สุขสวัสด์ิ 78 , วัดชมนิมิต สุขสวัสด์ิ 74 , สถานี
ตํารวจภูธรพระประแดง , ตํารวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ ตลอดจนหน2วยงานอ่ืนๆ ท่ีเข�ามามีส2วนการปลูกฝ?ง
ความรู� ให�กับนักเรียนในเรื่องต2างๆ เพ่ือให�นักเรียนตระหนักในเรื่องต2างๆ เพ่ือปลูกฝ?งนักเรียนให�เป9นคนดีมี
ศีลธรรม  
      1.2 ส2งเสริม สนับสนุน องค/กรและบุคลากรทางด�านสื่อสารมวลชนให�มีความเข�มแข็ง และ
เป9นอิสระในการทําหน�าท่ีตรวจสอบและเผยแพร2ข�อมูลข2าวสารให�สาธารณชนรับทราบ โรงเรียนมีงาน 
ประชาสัมพันธ/เรื่องต2างๆ ภายในโรงเรียน มีการเผยแพร2ข�อมูลของโรงเรียน กิจกรรมต2างๆ เรื่องการจัดซ้ือจัด 
จ�างมีความถูกต�อง เปtดเผยเพ่ือให�โอกาสกับหน2วยงานต2างๆ มาศึกษาข�อมูลของโรงเรียน ท้ังในอินเตอร/เนต 
ในเวปไซต/ของโรงเรียน  
    1.3 ส2งเสริมสนับสนุนให�สถานศึกษามีระบบอินเทอร/เน็ต เพ่ือทําการเผยแพร2 ให�ข�อมูล 
ประชาสัมพันธ/ ในการป�องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา โดยมีเว็บบอร/ดเพ่ือติดต2อสื่อสารระหว2าง 
กันในเวปไซต/ของโรงเรียนมีกระดานสนทนา สมุดเยี่ยมเพ่ือให�บุคคลต2างๆ เข�ามาแสดงความคิดเห็นในเรื่อง 
ต2างๆ และในโรงเรียนยังมีกล2องรับข�อความแสดงความคิดเห็น ข�อเสนอแนะต2างๆ ด�วย โดยภายในโรงเรียน   
ยังมีระบบอินเตอร/เน็ต สัญญาณไวไฟ เพ่ือให�ครูและบุคลากรในโรงเรียนได�ใช�ในการจัดการเรียนการสอนและ 
การศึกษาหาความรู�ด�วยตนเอง                       
    1.4  เสริมสร�างและพัฒนาเครือข2ายผู�ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา          
ทางโรงเรียนได�ดําเนินการกิจกรรมต2างๆ โดยได�รับความร2วมมือกับทุกฝeาย จนกิจกรรมต2างๆ สําเร็จลุล2วงไปได�
ด�วยดี ตรงตามวัตถุประสงค/ท่ีกําหนดไว�    
  2. ส2งเสริมการมีส2วนร2วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ      
     2.1  เสริมสร�างกระบวนการเรียนรู�เพ่ือให�ผู�ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา        
มีความต่ืนตัวต2อสภาพป?ญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในสถานศึกษา                        
    2.2  สร�างและพัฒนาช2องทางในการรับแจ�งข�อมูลหรือเบาะแส ให�มีความสะดวก หลากหลาย
รวมท้ังสร�างหลักประกันความปลอดภัยให�แก2บุคคล หน2วยงานหรือข�อมูลนั้น    
    2.3  ส2งเสริมสิทธิในการรับรู�และการเข�าถึงข�อมูลข2าวสาร    
    2.4  กําหนดมาตรการสร�างแรงจูงใจให�แก2ผู�แจ�งข�อมูลหรือเบาะแส ให�ได�รับรางวัลตอบแทน 
     2.5  ให�องค/กรหรือบุคลากรด�านสื่อสารมวลชนเป9นสื่อกลางในการแสวงหาความร2วมมือ  
เพ่ือป�องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา            
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   3.  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอํานาจทางการศึกษา                       
    3.1  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและ 
สถานศึกษาโดยเน�นการมีส2วนร2วมจากทุกภาคส2วน                                                                                            
    3.2  พัฒนาประสิทธิภาพการติดตามประเมินผลการดําเนินการตามกลยุทธ/จุดเน�น         
เพ่ือพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา 
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ยุทธศาสตร!ท่ี 3  :  เสริมสร"างความเข"มแข็งในการป,องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา   
   วัตถุประสงค!  
   มุ2งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ2วงดุลการใช�อํานาจให�เหมาะสม ชัดเจนและ
มีประสิทธิภาพ สร�างกลไกความร2วมมือระหว2างหน2วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนให�มีศักยภาพในการ
ป�องกันและปราบปรามการทุจริต ส2งเสริมความร2วมมือด�านการป�องกันและปราบปรามการทุจริตกับ 
หน2วยงานทุกภาคส2วน 

มาตรการ/แนวทางดําเนินงาน    
   1. พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม พร�อมท้ังสร�างความโปร2งใสและเป9นธรรมในการ 
บริหารงานบุคคลภายใต�ระบบคุณธรรม                       
     1.1  ให�สถานศึกษาท่ีมีพันธกิจด�านการป�องกันและปราบปรามการทุจริต มีโครงสร�างของ
หน2วยงาน อัตรากําลัง การบริหารงานบุคคล และงบประมาณท่ีเหมาะสม สอดคล�องกับภารกิจและความ
รับผิดชอบ  
     1.2 สนับสนุนให�มีการตรวจสอบและถ2วงดุลการใช�อํานาจระหว2างหน2วยงานสถานศึกษา   
ด�วยกันเอง    
    1.3  ให�สถานศึกษา ควบคุม กํากับ ติดตาม ประเมินผล การใช�อํานาจในการปฏิบัติงานด�าน 
การป�องกันและปราบปรามการทุจริต     
  2 . สร�างกลไกความร2วมมือระหว2างหน2วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนให�มีศักยภาพในการป�องกัน 
และปราบปรามการทุจริต    
    2.1 วางแนวทางและส2งเสริมบทบาทความร2วมมือระหว2างหน2วยงานสถานศึกษากับ 
ภาคเอกชนในการป�องกันและปราบปรามการทุจริต    
    2.2  ประสานความร2วมมือกับองค/กรภาคเอกชนเก่ียวกับการป�องกันและปราบปรามการ 
ทุจริตในสถานศึกษา             
   3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค/กร                       
    3.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา                       
    3.2 พัฒนาปรับปรุงและเผยแพร2หลักเกณฑ/ในการบริหารงานท่ีโปร2งใสและเป9นธรรม    
          4. ส2งเสริมประสิทธิภาพการดําเนินงานด�านการจัดระบบการควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง                       
     4.1 ส2งเสริมให�มีการจัดทํารายงานการควบคุมภายในของสถานศึกษา                        
    4.2 ส2งเสริมสนับสนุนให�ทุกสถานศึกษามีแผนการตรวจสอบภายในท่ีเป9นระบบ 
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เป,าประสงค! กลยุทธ! โครงการ/กิจกรรม 
1. เสริมสร�างความ เข�มแข็งในการ
ป�องกัน และปราบปรามการ 
ทุจริตสถานศึกษา 

1. พัฒนาระบบและกลไกในการ
ตรวจสอบ ควบคุม พร�อมท้ังสร�าง 
ความโปร2งใสและเป9นธรรมในการ 
บริหารงานบุคคลภายใต�ระบบ 
คุณธรรม 

- การบริหารงบประมาณด�วยความ 
โปร2งใสโดยมีการแต2งต้ัง
คณะกรรมการ ฝeายต2างๆ เพ่ือ
ตรวจสอบความถูกต�องและโปร2งใส  
- การกระตุ�นให�บุคลากรในโรงเรียน 
ทุกฝeายโดยมีการประชาสัมพันธ/
และรณรงค/ต2อต�านการทุจริต 

2. สร�างกลไกความร2วมมือระหว2าง
หน2วยงาน สถานศึกษากับ
ภาคเอกชนให�มีศักยภาพ ในการ
ป�องกันและปราบปรามการทุจริต 

2. ความร2วมมือระหว2างโรงเรียน
กับชุมชน และหน2วยงานอ่ืนๆ ท่ีมี
ความเก่ียวข�องกัน 

- กิจกรรมเสริมสร�างความร2วมมือ
ระหว2างโรงเรียนกับผู�ปกครองและ
ชุมชน  
- กิจกรรมครูสอนโดยครู D.A.R.E. 

3. พัฒนาประสิทธิภาพ  
การบริหารจัดการองค/กร 

3. เสริมสร�างความสัมพันธ/ท่ีดีของ 
บุคลากรทุกฝeายในโรงเรียน 

- กิจกรรมประกาศเจนารมณ/
ต2อต�าน ทุจริตในการประชุมทุก
ครั้ง  
- กิจกรรมการตรวจสอบภายใน
โรงเรียน 

4. ส2งเสริมประสิทธิภาพ  
การดําเนินงานด�านการ จัดระบบ
การควบคุมภายในและบริหาร
จัดการความเสี่ยง 

4. การควบคุมภายในและการ 
จัดการความเสี่ยงต2างๆ 

- กิจกรรมการตรวจสอบการเงิน 
การจัดซ้ือจัดจ�าง  
- งานควบคุมภายในโรงเรียน  
- เผยแพร2ข�อมูลต2างๆ ให�ทุกฝeายใน 
โรงเรียนและสพป.สมุทรปราการ
ทราบ เป9นระยะๆ หรือตามเวลาท่ี
กําหนด 
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ยุทธศาสตร!ท่ี 4  :  พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป,องกันและปราบปราม 
การทุจริตสถานศึกษา 

วัตถุประสงค!              
   มุ2งพัฒนาสมรรถนะ และขีดความสามารถให�ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนในการ ป�องกันและ
ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาให�สัมฤทธิผลได�อย2างมีประสิทธิภาพ เพ่ือแก�ไขสภาพป?ญหาการ ทุจริตให�เป9น
ระบบอย2างต2อเนื่อง สร�างมาตรฐานทางวิชาชีพให�สามารถร2วมมือหรือประสานการปฏิบัติกับองค/กรทุกภาคส2วน 

มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน  
   1. พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถของครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป�องกันและ
ปราบปรามการทุจริต  
    1.1 กําหนดให�ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ฝiกอบรมหลักสูตรด�านการป�องกัน และ
ปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา เพ่ือให�มีความเชี่ยวชาญ    
    1.2 กําหนดให�มีหลักสูตรการศึกษา และหลักสูตรการฝiกอบรมวิชาชีพด�านการป�องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา      
  2. สร�างมาตรฐานทางวิชาชีพด�านการป�องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา    
    2.1 ส2งเสริมให�สถานศึกษาร2วมกันสร�างมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ    
   2.2 กําหนดให�มีหน2วยงานหลัก เพ่ือรับผิดชอบในการติดตามประเมินผล รวมถึงการลงโทษ 
ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน    
   3. ส2งเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรตามหลักเกณฑ/และวิธีการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี                      
   3.1 ส2งเสริมและสนับสนุนให�มีการฝiกอบรมครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน หลักสูตร 
การบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี         
    3.2 ส2งเสริมและสนับสนุนให�มีการฝiกอบรมหลักสูตรคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติ 
หน�าท่ีและแนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ต2าง ๆ      
  4. ส2งเสริมและสนับสนุนให�มีการสร�างองค/ความรู�เรื่องการป�องกันและปราบปรามการทุจริตใน 
สถานศึกษา      
    4.1 จัดให�มีกิจกรรมการสร�างองค/ความรู�ในเรื่องการป�องกันและปราบปรามการทุจริต 
สถานศึกษาแก2 ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน  
    4.2 ส2งเสริมให�หน2วยงานภาครัฐมีการแลกเปลี่ยนความรู� และข�อมูลข2าวสารด�านการ ป�องกัน
และปราบปรามการทุจริต 
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เป,าประสงค! กลยุทธ! โครงการ/กิจกรรม 
1. พัฒนาศักยภาพครู บุคลากร
ทางการศึกษา นักเรียน ในการ
ป�องกัน และปราบปราม การ
ทุจริตสถานศึกษา 

1. พัฒนาสมรรถนะและขีด 
ความสามารถของครู บุคลากร 
ทางการศึกษา นักเรียน ในการ 
ป�องกันและปราบปรามการทุจริต 

- การอบรมครูในเรื่องการป�องกัน 
การทุจริต  
- การอบรมนักเรียนในเรื่องวินัย 
คุณธรรมพ้ืนฐานในตอนโฮมรูม 
กิจกรรมหน�าเสาธง 

2. สร�างมาตรฐานทาง วิชาชีพด�าน
การป�องกัน และปราบปรามการ 
ทุจริตสถานศึกษา 

2. ป�องกันและปราบปรามการ 
ทุจริตในโรงเรียน 

- ครูทุกคนมีจรรยาบรรณต2อ
วิชาชีพครู  
- โรงเรียนมีบทลงโทษนักเรียน 

3. ส2งเสริมการปฏิบัติงาน ของ
บุคลากรตาม หลักเกณฑ/และ
วิธีการ บริหารกิจการบ�านเมือง 
ท่ีด 

3. บุคลากรในโรงเรียนปฏิบัติงาน 
ตามหน�าท่ีของตนเองได�อย2าง 
ถูกต�อง  

- การประกาศยกย2องนักเรียน ครู 
ท่ีมีผลงานดีเด2นในด�านต2างๆ  
- ส2งเสริมให�ครูนําเสนอผลงานท่ี
ดีเด2นเพ่ือเข�ารับรางวัลในด�านต2างๆ 

4. ส2งเสริมและสนับสนุน ให�มีการ
สร�างองค/ความรู� เรื่องการป�องกัน
และปราบปรามการทุจริตใน 
สถานศึกษา 

4. แนวปฏิบัติการสร�างองค/ความรู� 
ในเรื่องการป�องกันการทุจริตใน 
โรงเรียน 

- การให�ความรู�เรื่องผลประโยชน/
ทับซ�อน  
- สร�างสื่อประชาสัมพันธ/เรื่องการ
ทุจริต อย2างสร�างสรรค/ เข�าใจง2าย 
- กระตุ�นให�บุคลากรทุกฝeายใน
โรงเรียนมีความรู�สึกเป9นส2วนหนึ่ง
ในการต2อต�านทุจริต 
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บทท่ี 3 ผลการดําเนินงาน 
 

 

   โรงเรียนบ�านบางจาก ได�ขับเคลื่อนโครงการเสริมสร�างคุณธรรมและจริยธรรมและธรรมาภิบาลใน 
โรงเรียน เพ่ือพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนทุกฝeายให� มีคุณธรรมและจริยธรรมและป�องกันการทุจริต             
โดยดําเนินการผ2านกิจกรรมต2างๆ ได�เสร็จสิ้นแล�ว และรายงานผลการดําเนินงานดังนี้ 
 - กิจกรรมประกาศเจตนารมณ//กําหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร2งใสในการดําเนินงาน        
การประกาศเจตจํานงการบริหารงานด�วยความซ่ือสัตย/ ทางโรงเรียนได�ดําเนินการโดยมีการแจ�งให�บคุลากรทุก 
ฝeายในโรงเรียนได�รับทราบและร2วมมือกันในการต2อต�านทุจริต และทํางานด�วยความซ่ือสัตย/สุจริต จนทําให� 
กิจการงานทุกฝeายในโรงเรียนได�ดําเนินไปด�วยดี สําเร็จตามวัตถุประสงค/ท่ีต้ังไว�ส2งผลให�บุคลากรทุกฝeายใน    
โรงเรียนทํางานด�วยความซ่ือสัตย/ ไม2มีการร�องเรียนหรือข�อบกพร2องท่ีส2งผลต2อบุคลากรทุกฝeายในโรงเรียน 

 - กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการป�องกันผลประโยชน/ทับซ�อนภายในองค/กร”       
การประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร2งใสในการดําเนินงาน การดําเนินงานตามกิจกรรมนี้ทําให�        
การบริหารงานทุกฝeาย ทุกกิจกรรม มีการยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมท่ีดี การเรียนรู�เรื่องผลประโยชน/ทับซ�อน 
ส2งผลให�บุคลากรในทุกฝeายมีความโปร2งใส ซ่ึงสาธารณชนหรือหน2วยงานอ่ืนๆ ท่ีสนใจในการบริหารงานของ 
โรงเรียนสามารถตรวจสอบได� 
 - กิจกรรมทําความดี เพ่ือสาธารณะ แบ2งป?น ลดความเห็นแก2ตัว โดยยึดหลักพอเพียง มีวินัย สุจริต   
จิตสาธารณะประจําป� 2563 และการจัดทําหลักฐานเชิงประจักษ/ สามารถตรวจสอบได�อย2างโปร2งใส 

 - กิจกรรมสร�างสื่อประชาสัมพันธ/แนวสร�างสรรค/เพ่ือให�เข�าถึงได�ง2าย น2าสนใจและกระตุ�นให� 
ประชาชนรู�สึกร2วมเป9นส2วนหนึ่งในการต2อต�านการทุจริต มีการประชุมบุคลากรในโรงเรียนทราบเห็นความ      
สําคัญของการกระทําท่ีทุจริตซ่ึงจะส2งผลต2อการทํางาน และยังสร�างสื่อจดหมายข2าวประชาสัมพันธ/ให� 
ผู�ปกครอง ชุมชน ทราบเรื่องต2างๆ ท่ีโรงเรียนได�ดําเนินการอย2างต2อเนื่อง มีการเผยแพร2ทางเวปไชต/ของ
โรงเรียน และสื่อออนไลน/ต2างๆ 

 - กิจกรรมการจัดทําและดําเนินการตามยุทธศาสตร/ ประชาสัมพันธ/โดยการ มีส2วนร2วมของ 
ผู�รับบริการและผู�มีส2วนได�เสีย 

 การดําเนินการตามกิจกรรมข�างต�นได�ดําเนินไปด�วยเพ่ือบุคลากรทุกระดับมีจิตสํานึก พฤติกรรมท่ี
สามารถแยกแยะระหว2างผลประโยชน/ส2วนตนและผลประโยชน/ส2วนรวม ประพฤติตนเป9นพลเมืองดีมีคุณธรรม
จริยธรรม สู2การเป9นบุคคลต�นแบบ โรงเรียนมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร2งใสในการดําเนินงาน
เป9นไปตามเป�าหมาย หรือสูงกว2าเป�าหมาย เพ่ือผลักดันให�ดัชนีภาพลักษณ/คอร/รัปชัน (CPI) ของประเทศไทย
เพ่ิมสูงข้ึน เสริมสร�างภาพลักษณ/ท่ีดีในองค/กรและสาธารณชนให�เกิดความเชื่อม่ันในกระบวนการทํางานด�าน
การป�องกันและปราบปรามการทุจริต 
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ข"อเสนอแนะเพ่ิมเติม  
   การ ดํา เนิ นการตามแผนปฏิ บั ติ การป�อง กันปราบปรามการ ทุจริ ตและประพฤ ติ มิชอบ                  
ของโรงเรียนบ�านบางจาก ประจําป�งบประมาณ 2563 ส2งผลให�การปฏิบัติงานของบุคลากร มีความโปร2งใส 
และมีประสิทธิภาพมากข้ึน ผลการปฏิบัติงานเป9นไปด�วยความถูกต�อง การให�บริการมีคุณภาพมากข้ึน และ    
ทําให�มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอย2างเป9นรูปธรรม เพ่ือรับทราบป?ญหา อุปสรรคและนํามาใช� 
ประกอบการจัดทําแผนสําหรับการป�องกันการทุจริตล2วงหน�าหรือแก�ไขป?ญหาได�ดียิ่งข้ึน รวมท้ังเป9นการ 
เสริมสร�างภาพลักษณะของโรงเรียนบ�านบางจาก ให�เป9นท่ียอมรับ มีความน2าเชื่อถือ และสามารถตอบสนอง
ความต�องการของบุคลากรในโรงเรียน ผู�ปกครองและชุมชน ได�อย2างทันท2วงที 

 

ป9จจัยสนับสนุน/ป9ญหาอุปสรรค    
ป9จจัยสนับสนุน  

    1. ผู�บริหารโรงเรียนบ�านบางจาก ให�ความสําคัญกับการส2งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรมและ
การป�องกันการทุจริตคอร/รัปชั่น การประพฤติมิชอบ โดยส2งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานงานตามแผนและเข�า 
ร2วมกิจกรรมต2างๆ อย2างต2อเนื่อง   

    2. บุคลากรทุกฝeายในโรงเรียน ให�ความร2วมมือการดําเนินการในแต2ละกิจกรรมตามแผนฯ 
และมีความตระหนักเห็นความสําคัญในการดําเนินการตามแผนฯ     

ป9ญหาอุปสรรค  
    1. ขาดผู�รับผิดชอบงานโดยตรง และไม2มีความรู�ในการส2งเสริมการขับเคลื่อนแผนฯ หรือ 

กิจกรรมต2างๆ ให�เป9นรูปธรรม เนื่องจากภาระกิจหลักคือสอนหนังสือ 
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แผนปฏิบัติการป,องกันการทุจริต โรงเรียนบ"านบางจาก ป<งบประมาณ 2563  
 

กิจกรรม ตัวชี้วัด เป,าหมาย งบประมาณ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ผู"รับผิดชอบ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 
ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 

1. กิจกรรมประกาศ 
เจตนารมณ//กําหนด 
นโยบายคณุธรรมและ 
ความโปร2งใส ในการ
ดําเนินงาน 

ร�อยละของความ  
สําเรจ็ในการ 
ปฏิบัติงานตาม 
แนวทางปฏิบัต ิ

บุคลากรทุกระดับ     
มีจิตํานึก พฤติกรรมที่ 
สามารถแยกแยะ 
ระหว2างผลประโยชน/ 
ส2วนตนและ 
ผลประโยชน/ส2วนรวม 
ประพฤติตนเป9น 
พลเมืองดีมีคณุธรรม 
จริยธรรม สู2การเป9น 
บุคคลต�นแบบ 

-          นายวุฒิพรรณ คณาญาต ิ
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แผนปฏิบัติการป,องกันการทุจริต โรงเรียนบ"านบางจาก ป<งบประมาณ 2563  
 

กิจกรรม ตัวชี้วัด เป,าหมาย งบประมาณ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ผู"รับผิดชอบ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 
ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 

2. กิจกรรมการประชุม
เชิงปฏิบัติการ “แนว
ทางการป�องกัน 
ผลประโยชน/ทับซ�อน 
ภายในองค/กร” 

ร�อยละของจํานวน 
บุคลากรเป�าหมาย
มีความตระหนัก
และปฏิบัติหน�าที่ให� 
เป9นไปตามแนวทาง 
เรื่องผลประโยชน/ 
ทับซ�อน 

บุคลากรทุกระดับ  
มีจิตสาํนึกและ 
พฤติกรรมทสี่ามารถ 
แยกแยะระหว2าง 
ผลประโยชน/ส2วนตน 
และผลประโยชน/ 
ส2วนรวม ประพฤติตน 

เป9นพลเมืองดี มี
คุณธรรมจริยธรรม สู2
การเป9นบุคคลต�นแบบ 

-          นายวุฒิพรรณ คณาญาต ิ
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แผนปฏิบัติการป,องกันการทุจริต โรงเรียนบ"านบางจาก ป<งบประมาณ 2563  
 

กิจกรรม ตัวชี้วัด เป,าหมาย งบประมาณ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ผู"รับผิดชอบ ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 

3. กิจกรรมทําความดี 
เพื่อสาธารณะ แบ2งป?น 
ลดความเห็นแก2ตัว โดย
ยึดหลักพอเพียง มีวินัย 
สุจรติ จิตสาธารณะ 

ร�อยละของจํานวน 
บุคลากรที่ได�รบัการ 
พัฒนาความรู� 
เกี่ยวกับคุณธรรม 
จริยธรรมสามารถ 
นําความรู�ที่ได�รับไป 
ประยุกต/ใช�ในการ 
ปฏิบัติหน�าที่ 

บุคลากรทุกระดับ  
มีจิตสาํนึกและ 
พฤติกรรมทสี่ามารถ 
แยกแยะระหว2าง 
ผลประโยชน/ส2วนตน 
และผลประโยชน/ 
ส2วนรวม ประพฤติตน 

เป9นพลเมืองดี มี
คุณธรรมจริยธรรม สู2
การเป9นบุคคลต�นแบบ 

- 
 

         นางจุฬารัตน/ เฟ|}องฟู 
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แผนปฏิบัติการป,องกันการทุจริต โรงเรียนบ"านบางจาก ป<งบประมาณ 2563 
 

กิจกรรม ตัวชี้วัด เป,าหมาย งบประมาณ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ผู"รับผิดชอบ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 
ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 

4. กิจกรรมประชุม 
ปฏิบัติการเตรียม ความ
พร�อมรับการ ประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร2งใสในการดําเนินงาน
ของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา (ITA) ประจําป� 
2562 และการจัดทํา
หลักฐานเชิงประจักษ/ 

ค2าคะแนนเฉลี่ย 
การประเมิน 
คุณธรรม และ
ความ โปร2งใสของ 
โรงเรียน (ITA) 

โรงเรียนมีผลการ 
ประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร2งใสในการ  
ดําเนินงานเป9นไป 
ตามเป�าหมายหรือสูง
กว2าเป�าหมายเพื่อ
ผลักดันให�ด�ชนี ภาพ
ลักษณค/อร/รัปชัน (CPI) 

ของประเทศไทยเพิ่ม
สูงขึ้น 

- 
 

         นางจุฬารัตน/ เฟ|}องฟู 

นายวุฒิพรรณ คณาญาต ิ
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แผนปฏิบัติการป,องกันการทุจริต โรงเรียนบ"านบางจาก ป<งบประมาณ 2563  
 

กิจกรรม ตัวชี้วัด เป,าหมาย งบประมาณ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ผู"รับผิดชอบ ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 

5. กิจกรรมสร�างสื่อ    
ประชาสมัพันธ/ แนว
สร�างสรรค/ เพื่อให�เข�าถึง
ได�ง2าย น2าสนใจและ
กระตุ�นให� ประชาชนรู�สึก
ร2วมเป9น ส2วนหนึ่งในการ 
ต2อต�านการทุจริต 

จํานวนรูปแบบ 
การประชาสัมพันธ/ 
ในด�านการต2อต�าน 
การทุจริต เพื่อ
สร�างการรับรู� 

เสรมิสร�างภาพลักษณ/ 
ที่ดีในองค/กรและ 
สาธารณชนให�เกิด
ความเชื่อมั่นใน
กระบวนการทํางาน 
ด�านการป�องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

- 
 

         นายวุฒิพรรณ คณาญาต ิ

นางจุฬารัตน/ เฟ|}องฟู 
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แผนปฏิบัติการป,องกันการทุจริต โรงเรียนบ"านบางจาก ป<งบประมาณ 2563  
 

กิจกรรม ตัวชี้วัด เป,าหมาย งบประมาณ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ผู"รับผิดชอบ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 
ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 

6. กิจกรรมการจัดทํา 
และดําเนินการตาม 
ยุทธศาสตร/ 
ประชาสมัพันธ/โดยการมี
ส2วนร2วมของผู�รับบริการ
และผู�มีส2วนได�ส2วนเสยี 

ร�อยละของความพึง
พอใจของ
ผู�รับบริการต2อ
ระบบบรหิาร
จัดการงาน สื่อสาร
เพื่อต2อต�าน การ
ทุจริต ช2องทาง/
การนําเสนอข�อมูล 

เสรมิสร�างภาพลักษณ/ 
ที่ดีในองค/กรและ 
สาธารณชนให�เกิด
ความเชื่อมั่นใน
กระบวนการทํางาน 
ด�านการป�องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

- 
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โรงเรียนบานบางจาก ตําบลบางจาก อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

โทร 0-2462-6294 เว็บไซต http://www.banbangchakschool.com 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 


