


รายงานการกาํกบัติดตามการดาํเนินการป้องกนัการทุจริตประจาํปี 

  (ปีงบประมาณ 2564) 

ทีมา  

หลกัการและเหตุผล  

การทุจรติและประพฤตมิชิอบเป็นปัญหาทมีมีานาน  และยงิมกีระบวนการทมีคีวามซบัซ้อน   

มากขนึ ถอืเป็นปัญหาทเีกดิขนึทงัในองค์การภาครฐัและเอกชน ซงึนับวนัจะทวคีวามรุนแรงขนึ ส่งผลให้เกดิ

วกิฤตศรทัธาต่อสงัคมไทย ปัจจุบนัมกีารตรวจสอบและเผยแพร่ใหส้าธารณชนไดร้บัทราบ ทําใหป้ระชาชนให้

ความสนใจการทาํงานของภาครฐัมากยงิขนึ  

การป้องกนัและปราบปรามการทุจรติในภาครฐั เป็นวาระแห่งชาต ิตามมตคิณะรฐัมนตร ี 

โดยใช้ชอืว่า vวาระแห่งชาติด้านจรยิธรรม ธรรมาภิบาล การป้องกันการทุจรติประพฤติ  มิชอบในภาครฐัw�

ต่อมาคณะรฐัมนตรมีมีติ เห็นชอบให้หน่วยงานภาครฐันําแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาตวิ่าด้วย

การป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ ไปใชเ้ป็นกรอบ  

ทศิทางการประสานความร่วมมอืในการดาํเนินการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ และ 

แปลงยุทธศาสตร์ไปสู่ การปฏบิตัิ โดยกําหนดเพมิเตมิไว้ในแผนปฏบิตัริาชการ 4 ปี และแผนปฏบิตัริาชการ

ประจาํปีของสว่นราชการ  

ซงึจะก่อใหเ้กดิประโยชน์ในการปฏบิตัริาชการ และการบูรณาการป้องกนัและปราบปราม 

แกไ้ขปัญหาการทุจรติคอรร์ปัชนั ตอบสนองนโยบายของรฐับาล  

ยุทธศาสตร์ชาตวิ่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ นโยบายการบรหิารจดัการทดีี 

มุ่งเน้นเสรมิสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จรยิธรรม ให้แก่ขา้ราชการและเจ้าหน้าทขีองรฐั  และพฒันาความ

โปร่งใสในการปฏิบตัิงาน พร้อมทงัป้องกนัและปราบปรามการทุจรติและประพฤตมิชิอบของข้าราชการและ

เจ้าหน้าทขีองรฐั นําไปสู่การปฏบิตัใิห้บงัเกดิผลเป็นรูปธรรม และเป็นเครอืงมอืชนํีาการพฒันาหน่วยงานจาก     

ทุกภาคส่วน ใหเ้กดิการบูรณาการความร่วมมอืกนัอย่างจรงิจงัในการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ โดยมี

วตัถุประสงคห์ลกั 4 ประการ คอื  

1) สงัคมไทยมวีนิัย คุณธรรมและจรยิธรรม  

2) เครอืขา่ยจากทุกภาคสว่น มสีว่นร่วมในการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ  

3) ระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม กระจาย และถ่วงดุลอานาจอย่างมปีระสทิธภิาพ  

4) สงัคมรูเ้ท่าทนั ร่วมคดิป้องกนัการทุจรติ โดยจะมกีารดาํเนินการตามยุทธศาสตร ์4ประการ  

   

ยุทธศาสตรท์ ี   เสรมิสรา้งจติสาํนึก ค่านิยม ใหส้ถานศกึษาบรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาล   

ยุทธศาสตรท์ ี   บูรณาการหน่วยงานทุกภาคสว่น ในการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติใน     

สถานศกึษา 

ยุทธศาสตรท์ ี   เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ในการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติสถานศกึษา 

 ยุทธศาสตรท์ ี   พฒันาศกัยภาพคร ูบุคลากรทางการศกึษา นกัเรยีน ในการป้องกนัและปราบปราม 

การทุจรติสถานศกึษา     

 

 

 



วิสยัทศัน์   

ภายในปี 2565 โรงเรยีนอนุบาลคเูมอืง มคีุณภาพมาตรฐานสากล เป็นเลศิทางวชิาการ  

สบืสานคุณธรรม บนพนืฐานความเป็นไทย ตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

 

พนัธกิจ  

๑. พฒันาบุคลากรสูค่รูมอือาชพี  

๒. จดัการเรยีนการสอนใหน้ักเรยีนเป็นคนด ีมคีุณภาพตามเกณฑ ์มาตรฐานการศกึษา  

๓. จดักจิกรรมสง่เสรมิใหน้กัเรยีนมคีุณธรรมนําความรู ้ 

๔. ประสานงานกบัผูป้กครองและภาคเีครอืข่าย ในการดูแลช่วยเหลอืนกัเรยีนใหม้คีุณธรรม จรยิธรรม  

     และคุณลกัษณะทพีงึประสงค ์ 

๕. สรา้งจติสาํนึกใหน้กัเรยีนและชุมชนในการอนุรกัษ์สงิแวดลอ้ม  

๖. ใชแ้หล่งเรยีนรู ้นวตักรรม และภูมปัิญญาทอ้งถนิทเีออืต่อการเรยีนรู ้ 

๗. นําหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงมาใชใ้นการบรหิารจดัการศกึษา   

 

การดาํเนินการตามยุทธศาสตรช์าตวิ่าดว้ยการป้องกนั  และปราบปรามการทุจรติในสว่นราชการ  

สํานักงานคณะกรรมการการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) และสํานักงาน 

คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติในภาครฐั (สํานักงาน ป.ป.ท.) กําหนดใหส้่วนราชการ จดัทํา 

แผนปฏบิตักิารป้องกนัและปราบปรามการทุจรติภาครฐั โดยมแีนวทางในการดาํเนินงาน คอื หากส่วนราชการ

ได้จดัทําแผนปฏิบตัิราชการ 4 ปี และมกีารกําหนดแผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ตวัชวีดั ไว้แล้ว และเห็นว่า

สามารถตอบสนองยุทธศาสตร์ชาตฯิ ได้ก็ให้นําแผนงาน/โครงการ/กจิกรรม/ตวัชวีดั ดงักล่าว มาบรรจุไว้ใน

แผนปฏบิตัริาชการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ หากไม่ตอบสนองต่อยุทธศาสตรช์าตฯิ กก็ําหนดขนึมา

ใหม่และนําไปบรรจุไว้ในแผนปฏบิตัริาชการ 3 ปี ด้วย  โดยกําหนดแผนงาน/โครงการ/กจิกรรม/ตวัชวีดั ให้

เป็นไปตามพนัธกิจ และสอดคล้องกบัยุทธศาสตร์ของโรงเรยีน ดงันัน เพอืให้การดําเนินการเป็นไปตามมติ

คณะรฐัมนตร ี โรงเรยีนอนุบาลคูเมอืง  จงึได้จดัทําแผนป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ 3 ปี ขนึ เพอืเป็น

กรอบในการดําเนินการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติของสถานศกึษา และให้ส่วนราชการ/หน่วยงาน ใช้

เป็นแนวทางในการจดัทาํแผนปฏบิตักิารการป้องกนัและปราบปราม    การทุจรติประจาํปีต่อไป  

วตัถปุระสงค ์ 

1. เพอืสง่เสรมิใหข้า้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา มจีติสานึกในเรอืงความซอืสตัยส์ุจรติ มี

คุณธรรมจรยิธรรมในการดาํเนินชวีติ และปฏบิตังิาน  

2. เพอืป้องกนัและเฝ้าระวงัมใิหเ้กดิการทุจรติ การปฏบิตัแิละ/หรอืละเวน้การปฏบิตัหิน้าทโีดยมชิอบ

ในการปฏบิตัริาชการขนึภายในหน่วยงานโดยประสานความร่วมมอืระหว่างภาครฐัและเครอืขา่ยภาคประชาชน

ในการตดิตามตรวจสอบแจง้ขอ้มลูเบาะแสการประพฤตมิชิอบ  

3. เพอืสง่เสรมิใหข้า้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา โรงเรยีนอนุบาลคเูมอืง  มรีะบบการทํางาน

และการตรวจสอบทเีขม้แขง็ในการป้องกนัการทุจรติ  

4. เสรมิสรา้งศกัยภาพของขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา ใหส้ามารถปฏบิตังิานไดอ้ย่างมี

ประสทิธภิาพตามมาตรฐานจรรยาบรรณวชิาชพี  
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ยทุธศาสตรแ์ละมาตรการ/แนวทางดาํเนินงาน  

ยุทธศาสตรที์ 1  :  เสรมิสรา้งจติสาํนึก ค่านิยม ใหส้ถานศกึษาบรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาล  

วตัถปุระสงค ์

   มุ่งสง่เสรมิเสรมิสรา้งจติสาํนึกและค่านิยมใหแ้ก่สถานศกึษาบรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาล  

โดยมทีศันคต ิวสิยัทศัน์ ในการร่วมกนัแกไ้ขและรบัผดิชอบต่อปัญหาการทุจรติและประพฤตมิชิอบสถานศกึษา  

รวมทงัการรณรงค ์เผยแพร่ ประชาสมัพนัธ ์ใหทุ้กภาคสว่นมวีนิัย เคารพกฎหมาย กฎและระเบยีบ ทจีะเป็น

กลไกในการแกไ้ขปัญหา การพฒันา  ตลอดจนเป็นการวางรากฐานในการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติใน

ภาครฐัไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  

มาตรการ/แนวทางดาํเนินงาน 

  1.  สง่เสรมิการปฏบิตังิานและการดําเนินชวีติตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง  

  1.1  เสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจแก่คร ูบุคลากรทางการศกึษา นกัเรยีน ใหป้ฏบิตังิานและ

ดาํเนินชวีติตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

  1.2  ประยุกตก์ารนําหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงมาใชใ้หเ้กดิมรรคผลในทางปฏบิตั ิ

  1.3  จดัใหม้หีลกัสตูรการเรยีนรูห้รอืการฝึกอบรมเกยีวกบัการใชห้ลกัปรชัญาเศรษฐกจิ

พอเพยีง แก่คร ูบุคลากรทางการศกึษา นกัเรยีน 

  2. สง่เสรมิใหค้ร ูบุคลากรทางการศกึษา นกัเรยีน ไดเ้รยีนรูแ้ละปฏบิตังิานตามหน้าทดีว้ยหลกั 

ธรรมาภบิาล  

  2.1  สง่เสรมิใหค้ร ูบุคลากรทางการศกึษา นกัเรยีน มคีวามรู ้ ความเขา้ใจ  รวมทงัมกีาร

ฝึกอบรมเพอืใหป้ฏบิตังิานตามหลกัธรรมาภบิาล 

  2.2  สง่เสรมิใหค้ร ูบุคลากรทางการศกึษา นกัเรยีน ไดป้ระพฤตปิฏบิตัตินตามมาตรฐานทาง

คุณธรรมและจรยิธรรม  

                     2.3  ควบคมุ กํากบั ดแูลการปฏบิตังิาน  การประพฤตปิฏบิตัตินของคร ูบุคลากรทางการ

ศกึษา นกัเรยีน ใหเ้ป็นไปตามหลกัธรรมาภบิาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจรยิธรรม 

  3. กําหนดใหม้หีลกัสตูรทางการศกึษาเพอืใชเ้ป็นเครอืงมอืในการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ

สถานศกึษา 

  3.1  จดัใหม้หีลกัสตูรทางการศกึษา/หลกัสตูรการฝึกอบรม ดา้นการป้องกนัและปราบปราม

การทุจรติสถานศกึษา 

  3.2  กําหนดใหห้ลกัสตูรดา้นการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติสถานศกึษา  เป็นหลกัสตูร

บงัคบัทใีชฝึ้กอบรมคร ูบุคลากรทางการศกึษา นกัเรยีน ทุกระดบั 

  3.3  สง่เสรมิแหล่งเรยีนรูท้างวชิาการ  ตลอดจนขอ้มลูข่าวสารดา้นการป้องกนัและปราบปราม

การทุจรติสถานศกึษา  

 4. สง่เสรมิค่านิยมการยกย่องและเชดิชคูวามด ีความซอืสตัยส์ุจรติ และการต่อตา้นการทุจรติ 

  4.1  สง่เสรมิการสรา้งแรงจงูใจใหค้ร ูบุคลากรทางการศกึษา นกัเรยีน ปฏบิตัหิน้าทรีาชการ

ดว้ยความซอืสตัย ์ สุจรติ  เสยีสละเพอืประโยชน์สว่นรวม 

                     4.2 รณรงค ์เผยแพร่ประชาสมัพนัธใ์หส้งัคมมคี่านิยม ยกย่อง เชดิช ูและเหน็คุณค่าของการ

ประพฤตปิฏบิตัตินตามหลกัคุณธรรมและจรยิธรรม 



  4.3  สง่เสรมิ เชดิช ูหน่วยงานหรอืบุคคลทมีผีลงานดเีด่นดา้นการป้องกนัและปราบปรามการ

ทุจรติสถานศกึษา 

  4.4  สง่เสรมิ  สนบัสนุนใหทุ้กภาคสว่นร่วมกนัสรา้งค่านิยมในการป้องกนัและปราบปรามการ

ทุจรติสถานศกึษา 

 

ยทุธศาสตรที์ 2  :  บูรณาการหน่วยงานทุกภาคสว่น ในการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ 

    สถานศกึษา 

วตัถปุระสงค ์

          มุ่งประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับทุกภาคส่วนในการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจรติสถานศึกษา ส่งเสรมิบทบาทและการมสี่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการ

สถานศึกษาในการตดิตาม ตรวจสอบการทุจรติหรอืประพฤติ มชิอบในสถานศกึษา   เสรมิสร้างและพฒันา

เครอืขา่ยผูป้กครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศกึษาใหเ้ป็นกลไกในการตรวจสอบ  ถ่วงดุล  รวมถงึการสรา้ง

หลกัประกนัความปลอดภยัในการแจง้ขอ้มลูหรอืเบาะแสในการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ 

มาตรการ/แนวทางดาํเนินงาน 

1. บูรณาการหน่วยงานสถานศกึษากบัองคก์รทุกภาคสว่นเพอืสรา้งความตระหนกัและปลูกจติสาํนกั 

การเป็นพลเมอืงด ี

1.1 ประสานความร่วมมอืทางดา้นขอ้มลูและการปฏบิตังิานระหว่างหน่วยงานสถานศกึษา 

กบัองคก์รทุกภาคสว่น 

                     1.2  สง่เสรมิ สนบัสนุน องคก์รและบุคลากรทางดา้นสอืสารมวลชนใหม้คีวามเขม้แขง็และเป็น 

                            อสิระในการทาํหน้าทตีรวจสอบและเผยแพร่ขอ้มลูขา่วสารใหส้าธารณชนรบัทราบ 

                     1.3  สง่เสรมิสนบัสนุนใหส้ถานศกึษามรีะบบอนิเทอรเ์น็ต เพอืทาํการเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ 

                            ในการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติสถานศกึษา โดยมเีวบ็บอรด์เพอืตดิต่อสอืสาร 

                            ระหว่างกนั 

                     1.4  เสรมิสรา้งและพฒันาเครอืข่ายผูป้กครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศกึษา 

  2. สง่เสรมิการมสีว่นร่วมของภาคประชาชนในการตดิตามตรวจสอบการทุจรติหรอืประพฤตมิชิอบ  

  2.1  เสรมิสรา้งกระบวนการเรยีนรูเ้พอืใหผู้ป้กครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศกึษามคีวาม 

                           ตนืตวัต่อสภาพปัญหาการทุจรติและประพฤตมิชิอบในสถานศกึษา  

                     2.2  สรา้งและพฒันาช่องทางในการรบัแจง้ขอ้มลูหรอืเบาะแส ใหม้คีวามสะดวกหลากหลาย 

                           รวมทงัสรา้งหลกัประกนัความปลอดภยัใหแ้ก่บุคคล หน่วยงานหรอืขอ้มลูนนั 

  2.3  สง่เสรมิสทิธใินการรบัรูแ้ละการเขา้ถงึขอ้มลูข่าวสาร 

  2.4  กําหนดมาตรการสรา้งแรงจงูใจใหแ้ก่ผูแ้จง้ขอ้มลูหรอืเบาะแส ใหไ้ดร้บัรางวลัตอบแทน 

  2.5  ใหอ้งคก์รหรอืบุคลากรดา้นสอืสารมวลชนเป็นสอืกลางในการแสวงหาความร่วมมอืเพอื 

                            ป้องกนัและปราบปรามการทุจรติสถานศกึษา 

           3.  พฒันาประสทิธภิาพการบรหิารจดัการศกึษาตามแนวทางการกระจายอํานาจทางการศกึษา 

                     3.1  พฒันาประสทิธภิาพการบรหิารงบประมาณสาํนกังานเขตพนืทกีารศกึษาและ 

สถานศกึษาโดยเน้นการมสี่วนร่วมจากทุกภาคสว่น 

3.2  พฒันาประสทิธภิาพการตดิตามประเมนิผลการดําเนินการตามกลยุทธ์จุดเน้น เพอื    



พฒันาคุณภาพทางการศกึษา   

    

ยุทธศาสตรที์ 3  :  เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตสถานศกึษา  

วตัถปุระสงค ์

           มุ่งพฒันาระบบและกลไกในการตรวจสอบ  ควบคุม  และถ่วงดุลการใช้อํานาจให้เหมาะสม

ชดัเจนและมปีระสทิธภิาพ สรา้งกลไกความร่วมมอืระหว่างหน่วยงานสถานศกึษากบัภาคเอกชนใหม้ศีกัยภาพ

ในการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ  ส่งเสรมิความร่วมมอืด้านการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติกับ

หน่วยงานทุกภาคสว่น  

มาตรการ/แนวทางดาํเนินงาน 

  1. พฒันาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม พรอ้มทงัสรา้งความโปร่งใสและเป็นธรรมในการ 

บรหิารงานบุคคลภายใตร้ะบบคุณธรรม 

                     1.1  ใหส้ถานศกึษาทมีพีนัธกจิดา้นการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ มโีครงสรา้งของ 

       หน่วยงาน  อตัรากําลงั  การบรหิารงานบุคคล และงบประมาณทเีหมาะสม สอดคลอ้ง

กบัภารกจิและความรบัผดิชอบ 

1.2 สนบัสนุนใหม้กีารตรวจสอบและถ่วงดุลการใชอ้ํานาจระหว่างหน่วยงานสถานศกึษา          

ดว้ยกนัเอง 

  1.3  ใหส้ถานศกึษา ควบคุม กํากบั ตดิตาม ประเมนิผล การใชอ้ํานาจในการปฏบิตังิานดา้น 

                           การป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ  

  2 . สรา้งกลไกความร่วมมอืระหว่างหน่วยงานสถานศกึษากบัภาคเอกชนใหม้ศีกัยภาพในการป้องกนั

และปราบปรามการทุจรติ 

2.1 วางแนวทางและสง่เสรมิบทบาทความร่วมมอืระหว่างหน่วยงานสถานศกึษากบั 

           ภาคเอกชน ในการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ 

  2.2  ประสานความร่วมมอืกบัองคก์รภาคเอกชนเกยีวกบัการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ 

                            ในสถานศกึษา 

           3. พฒันาประสทิธภิาพการบรหิารจดัการองคก์ร 

                     3.1 พฒันาประสทิธภิาพการบรหิารจดัการของสถานศกึษา 

                     3.2 พฒันาปรบัปรุงและเผยแพร่หลกัเกณฑใ์นการบรหิารงานทโีปร่งใสและเป็นธรรม 

           4. สง่เสรมิประสทิธภิาพการดําเนินงานดา้นการจดัระบบการควบคุมภายในและบรหิารจดัการความ

เสยีง 

                      4.1 สง่เสรมิใหม้กีารจดัทาํรายงานการควบคุมภายในของสถานศกึษา 

                      4.2 สง่เสรมิสนบัสนุนใหทุ้กสถานศกึษามแีผนการตรวจสอบภายในทเีป็นระบบและมี 

                           ประสทิธภิาพ 

 

  ยุทธศาสตรที์ 4  :  พฒันาศกัยภาพครู บุคลากรทางการศกึษา นกัเรยีน ในการป้องกนัและ 

                          ปราบปรามการทุจรติสถานศกึษา  

วตัถปุระสงค ์



            มุ่งพฒันาสมรรถนะ  และขดีความสามารถใหค้ร ูบุคลากรทางการศกึษา นักเรยีน  ในการ

ป้องกนัและปราบปรามการทุจรติสถานศกึษาใหส้มัฤทธผิลไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ เพอืแกไ้ขสภาพปัญหาการ

ทุจรติใหเ้ป็นระบบอย่างต่อเนอืง  สรา้งมาตรฐานทางวชิาชพีใหส้ามารถร่วมมอืหรอืประสานการปฏบิตักิบั

องคก์รทุกภาคสว่น 

มาตรการ/แนวทางดาํเนินงาน 

1. พฒันาสมรรถนะและขดีความสามารถของคร ูบุคลากรทางการศกึษา นกัเรียน ในการป้องกนัและ 

ปราบปรามการทุจรติ 

1.1  กําหนดใหค้ร ูบุคลากรทางการศกึษา นกัเรยีน ฝึกอบรมหลกัสตูรดา้นการป้องกนัและ 

ปราบปรามการทุจรติ ในสถานศกึษา  เพอืใหม้คีวามเชยีวชาญ 

  1.2  กําหนดใหม้หีลกัสตูรการศกึษา และหลกัสตูรการฝึกอบรมวชิาชพีดา้นการป้องกนัและ 

                            ปราบปรามการทุจรติสถานศกึษา   

  2. สรา้งมาตรฐานทางวชิาชพีดา้นการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติสถานศกึษา 

  2.1  สง่เสรมิใหส้ถานศกึษาร่วมกนัสรา้งมาตรฐานจรรยาบรรณวชิาชพี 

  2.2 กําหนดใหม้หีน่วยงานหลกั เพอืรบัผดิชอบในการตดิตามประเมนิผล รวมถงึการลงโทษ 

                            คร ูบุคลากรทางการศกึษา นกัเรยีน 

  3. สง่เสรมิการปฏบิตังิานของบุคลากรตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารบรหิารกจิการบา้นเมอืงทดี ี

                    3.1  สง่เสรมิและสนบัสนุนใหม้กีารฝึกอบรมคร ูบุคลากรทางการศกึษา นกัเรยีน หลกัสตูรการ 

                            บรหิารกจิการบา้นเมอืงทดี ี  

3.2  สง่เสรมิและสนบัสนุนใหม้กีารฝึกอบรมหลกัสตูรคุณธรรมและจรยิธรรมในการปฏบิตัิ 

หน้าท ีและแนวทางปฏบิตัติาม พ.ร.บ. ต่าง ๆ  

   4. สง่เสรมิและสนับสนุนใหม้กีารสรา้งองคค์วามรู้เรอืงการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติใน

สถานศกึษา  

4.1  จดัใหม้กีจิกรรมการสรา้งองคค์วามรูใ้นเรอืงการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ 

   สถานศกึษา แก่ คร ูบุคลากรทางการศกึษา นกัเรยีน 

4.2  สง่เสรมิใหห้น่วยงานภาครฐัมกีารแลกเปลยีนความรู้ และขอ้มลูขา่วสารดา้นการป้องกนั 

และ ปราบปรามการทุจรติ 

 

�o°¤¼¨�¦³�°��µ¦�´��ÎµÂ���o°���́Â¨³�¦µ��¦µ¤�µ¦�»�¦·�  

โรงเรียนอนุบาลคูเมือง  ไดจ้ดัทาํแผนป้องกนัและปราบปรามการทุจริตใหส้อดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ชาติ

วา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตทีสาํนกังาน ป.ป.ช. กาํหนดเป็นขอ้มูลประกอบการจดัทาํแผน 
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แนวทางการตรวจติดตามผลความกา้วหนา้การปฏิบติังานตามแผนปฏิบติัการป้องกนัและ ปราบปรามการ

ทุจริตภาครัฐ ประจาํปีงบประมาณ 2564 ดาํเนินการดงันี  

ฏื๋ไtไตmตไ



ติดตามผลความกา้วหนา้งาน/โครงการ และงบประมาณประจาํปีงบประมาณ 2564 โดยกาํหนดกิจกรรม

และแผนผงั (Gantt Chart)   การติดตามผลความกา้วหนา้ในหว้งระยะเวลาการในการดาํเนินโครงการตาม

แผนปฏิบติัการฯ ดงันี 

 

ที กิจกรรม 
ระยะเวลา (เดือน) 

1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 11 12 

1 จดัประชุมเจา้หนา้ทีผูรั้บผิดชอบ 

และการจดัทาํแผนปฏิบติัการฯ 

ประจาํ ปี 2564 ทบทวน/วิเคราะห์

ความเสียงต่างๆ  

            

2 จดัทาํแผนปฏิบติัการฯ 

ประจาํปี25   เสนอคณะกรรมการ

สถานศึกษา ผูอ้าํนวยการโรงเรียน

ใหค้วามเห็นชอบ และจดัส่ง

แผนปฏิบติัการฯใหผู้อ้าํนวยการ

สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษา

ประถมศึกษาบุรีรัมยเ์ขต   

            

3 สาํรวจความคิดเห็นของผูมี้ส่วนได้

ส่วนเสีย  

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓คาดเดา-


