รายงานผลการดำเนินงาน

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสถานศึกษา

ประจำปี ๒๕๖๓

โรงเรียนห้วยม้ำวิทยำคม อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต๓๗
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

หลักการและเหตุผล
สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร (ก.พ.ร.) กำหนดประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมคำ
รับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของโรงเรียนห้วยม้ำวิทยำคมประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตัวชี้วัดที่ ๗ ระดับควำมส ำเร็จ
ของกำรดำเนินกำรตำมมำตรกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต โดยพิจำรณำจำกผลสำเร็จของกำรดำเนินกำรตำม
แผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศึกษำเพื่อขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ กำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริตสถำนศึกษำและกำรจัดกำรข้อร้องเรียนเรื่องกำรทุจริต กำรปฏิบัติหรือ กำรปฏิบัติหน้ำที่โดยมิชอบของครู บุคลำกร
ทำงกำรศึกษำในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และข้อกล่ำวหำครู บุคลำกร ทำงกำรศึกษำที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้ำทีร่ ำชกำรด้วย
ควำมรับผิดชอบต่อประชำชน ไม่มีคุณธรรม ไม่มีจริยธรรม ไม่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง และไม่มีธรรมำภิบำล
กฎหมำย ตำมที่มรี ะเบียบแบบแผนของทำงรำชกำรทีเ่ กี่ยวข้องได้กำหนดไว้ในปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๓ กำรตรวจสอบและ
นำเรื่องร้องเรียนเข้ำสู่กระบวนกำรสอบสวน ข้อเท็จจริง กำรแจ้งตักเตือน ดำเนินคดี หรืออื่นๆ ตำมระเบียบที่ข้อกฎหมำย
กำหนดไว้ในปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๓
ในกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตโรงเรียนห้วยม้ำวิทยำคมประจำปีงบประมำณ
พ.ศ.๒๕๖๓ นั้น โรงเรียนห้วยม้ำวิทยำคมได้ทำกำรศึกษำและวิเครำะห์ข้อมูลจำกแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริตสถำนศึกษำและผลกำรดำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ของสถำนศึกษำ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยกำหนดให้สถำนศึกษำต้องจัดทำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริตในหน่วยงำนของตน เพื่อสนับสนุนและสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมทุจริตสถำนศึกษำ
๔ ยุทธศำสตร์ ดังนี้
ยุทธศำสตร์ที่ ๑ เสริมสร้ำงจิตสำนึกค่ำนิยมให้สถำนศึกษำบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำล
ยุทธศำสตร์ที่ ๒ บูรณำกำรหน่วยงำนทุกภำคส่วน ในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศึก
ยุทธศำสตร์ที่ ๓ เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศึกษำ
ยุทธศำสตร์ที่ ๔ พัฒนำศักยภำพครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน ในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริตสถำนศึกษำ
วิสัยทัศน์คือ โรงเรียนห้วยม้ำวิทยำคมเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ มุ่งพัฒนำผู้เรียนทุกคนสู่สำกลบนควำม
เป็นไทย ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจ ๖ พันธกิจ คือ
พันธกิจที่ ๑ พัฒนำคุณภำพผู้เรียนให้เป็นผู้มีควำมรู้ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ และมีคุณธรรม จิตสำนึกใน
ควำมเป็นไทยและวิถีชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้เกิดรูปแบบ SMILE HM
พันธกิจที๒่ ขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำให้กับนักเรียนทุกคนและพัฒนำแหล่งเรียนรู้ทั้งด้ำนกำยภำพและ
วิชำกำร เพื่อเป็นศูนย์กำรเรียนรู้ชุมชนและองค์กรแห่งกำรเรียนรู้
พันธกิจที๓่ กำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำและกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ให้เทียบเคียงมำตรฐำนโรงเรียน
สำกล
พันธกิจที๔่ พัฒนำบุคลำกรให้มีศักยภำพตำมมำตรฐำนวิชำชีพและเป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้เพื่อให้เกิด
รูปแบบ SMART HM
พันธกิจที5่ พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรด้วยระบบคุณภำพโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำนตำมแนวทำงของโรงเรียน
มำตรฐำนสำกล (TQA)
พันธกิจที๖่ สร้ำงภำคีเครือข่ำยกำรมีส่วนร่วมทั้งภำยในและภำยนอก
ค่านิยมคือ ขยันทำงำน สมำนสำมัคคี

ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และมาตรการป้องกันการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่๑: เสริมสร้ำงจิตสำนึก ค่ำนิยม ให้สถำนศึกษำบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำล
ยุทธศาสตร์ที่๒: บูรณำกำรหน่วยงำนทุกภำคส่วน ในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศึกษำ
ยุทธศาสตร์ที่๓: เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศึกษำ
ยุทธศาสตร์ที่๔: พัฒนำศักยภำพครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน ในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต สถำนศึกษำ
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ท๑ี
: เสริมสร้ำงจิต
ส ำนึกค่ำนิยม ให้
สถำนศึกษำ
บริหำรงำนตำม
หลักธรรมำภิบำล

มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน
๑.๑ ส่งเสริมกำรปฏิบัติงำนและกำร
ดำเนินชีวิตตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง

ผลการดำเนินงาน
-ผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียนมี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติงำนและดำเนินชีวิต
ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
-ผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียนนำหลัก
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ให้เกิดมรรคผลในทำง
ปฏิบัติ
-โรงเรียนมีหลักสูตรกำรเรียนรู้หรือกำรฝึกอบรม
เกี่ยวกับกำรใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง

๑.๒. ส่งเสริมให้ครู บุคลำกรทำงกำร
ศึกษำนักเรียน ได้เรียนรู้และปฏิบัติงำน
ตำมหน้ำที่ด้วยหลักธรรมำภิบำล
-ผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียนมี
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และมีกำรฝึกอบรมเพื่อให้
ปฏิบัติงำนตำมหลักธรรมำภิบำล
-ผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักรียนได้
ประพฤติปฏิบัติตนตำมมำตรฐำนทำงคุณธรรมแ
จริยธรรม
๑.๓. กำหนดให้มีหลักสูตรทำงกำรศึกษำ -มีหลักสูตรกำรต้ำนทุจริต/หลักสูตรกำรฝึกอบรม
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในกำรป้องกันและ ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
ปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศึกษำ
สถำนศึกษำ
-มีแหล่งเรียนรู้ทำงวิชำกำรและข้อมูลข่ำวสำร
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศึกษำ

๑.๔. ส่งเสริมค่ำนิยมกำรยกย่องและเชิด - มีเวบไซต์โรงเรียนเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ให้สังคม
ชูควำมดี ควำมซื่อสัตย์สุจริตและกำร มีค่ำนิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่ำของกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริต
ประพฤติปฏิบัติตนตำมหลักคุณธรรมและจริธรรม
- มีกำรยกย่อง เชิดชู บุคคลที่มีผลงำนดีเด่นด้ำนกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศึกษำ

ยุทธศาสตร์ที ๒
: บูรณำกำร
หน่วยงำนทุกภำค
ส่วน ในกำร
ป้องกันและ
ปรำบปรำมกำร
ทุจริตสถำนศึกษำ

-มีระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อท ำกำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์ในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
๒.๑.บูรณำกำรหน่วยงำนสถำนศึกษำกับ ทุจริตสถำนศึกษำโดยมีเว็บบอร์ดเพื่อติดต่อ
องค์กรทุกภำคส่วนเพื่อสร้ำงควำม
ระหว่ำงกัน
ตระหนักและปลูกจิตสำนึกกำร
-มีเครือข่ำยผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมกำร
เป็นพลเมืองดี
สถำนศึกษำ
๒.๒ ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของภำค
ประชำชนในกำรติดตำมตรวจสอบกำร
ทุจริตหรือประพฤติมิชอบ

-มีช่องทำงในกำรรับแจ้งข้อมูลหรือเบำะแส ให้มคึ วำม
สะดวกหลำกหลำย

๒.๓. พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัด
กำรศึกษำตำมแนวทำงกำร
-มีกำรวำงแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและ
กระจำยอำนำจทำงกำรศึกษำ
แผนปฏิบัติกำรประจำปีของสถำนศึกษำสถำน
โดยเน้นกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วน
-มีกำรติดตำมประเมินผลกำรดำเนินกำรตำมกลยุทธ์
จุดเน้น เพื่อพัฒนำคุณภำพทำงกำรศึกษำ

ยุทธศาสตร์ที ๓
: เสริมสร้ำงควำม
เข้มแข็งในกำร
ป้องกันและ
ปรำบปรำมกำร
ทุจริต
สถำนศึกษำ

๓.๑. พัฒนำระบบและกลไกในกำร
ตรวจสอบ ควบคุม พร้อมทั้งสร้ำงควำม
โปร่งใสและเป็นธรรมในกำรบริหำรงำน
บุคคลภำยใต้ระบบคุณธรรม
๓.๒ . สร้ำงกลไกควำมร่วมมือระหว่ำง
หน่วยงำนสถำนศึกษำกับภำคเอกชนให้
มีศักยภำพในกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริต

-มีพันธกิจด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
มีโครงสร้ำงของสถำนศึกษำอัตรำกำลัง กำร
บริหำรงำนบุคคล และงบประมำณ
ที่เหมำะสมสอดคล้องกับภำรกิจและควำมรับผิดชอบ
-มีกำรควบคุม กำกับ ติดตำม ประเมินผล กำรใช้
อำนำจในกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต

-มีกำรประสำนควำมร่วมมือกับองค์กรภำคเอกชน
เกี่ยวกับกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตใน
สถำนศึกษำ

โรงเรียนห้วยม้ำวิทยำคมผ่ำนกำรประเมินจำก
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน(Office
of the Basic Basic Education Commission Quality Awards :
๓.๓ พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร OBECQA) ระดับ ScQA ซึ่งแสดงถึงกำรบริหำรจัดกำร
องค์กร
ด้วยระบบคุณภำพของโรงเรียนมำตรฐำนสำกล

-มีกำรจัดทำรำยงำนกำรควบคุมภำยในของ
๓.๔. ส่งเสริมประสิทธิภำพกำรดำเนินงำน สถำนศึกษำ
ด้ำนกำรจัดระบบกำรควบคุมภำยในและ -มีแผนกำรตรวจสอบ
ภำยในที่เป็นระบบและมีประสิทธิภำพ
บริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ท๔ี
พัฒนำศักยภำพ
ครู บุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ
นักเรียน ในกำร
ป้องกันและ
ปรำบปรำมกำร ๔.๑ พัฒนำสมรรถนะและขีดควำมสำมำรถ -มีหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ และหลักสูตรกำร
ทุจริต
ของครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียนใน ฝึกอบรมวิชีพด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมทุจริต
สถำนศึกษำ
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
สถำนศึกษำ
๔.๒. สร้ำงมำตรฐำนทำงวิชำชีพด้ำนกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
-ผู้บริหำรและ ครูปฏิบัติตนตำมมำตรฐำน
สถำนศึกษำ
จรรยำบรรณวิชำชีพ

๔.๓. ส่งเสริมกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร
ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำร
บ้ำนเมืองทีด่ ี

-มีโครงกำรกำร
ฝึกอบรมหลักสูตรคุณธรรมและจริยธรรม
-ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำปฏิบัตหิ น้ำที่
และแนวทำงปฏิบัติตำม พ.ร.บ. ต่ำง

สรุปผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และมาตรการป้องกันการทุจริต
1. โรงเรียนห้วยม้ำวิทยำคมปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมโปร่งใสและเป็นธรรม
2. ผู้บริหำรคณะครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน มีจิตสำนึกในกำรเป็นพลเมืองดี ปฏิบัติงำนตำม
ระเบียบวินัย และมีควำมซื่อสัตย์สุจริต
3. คณะครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน มีควำมรู้เรื่องกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร ทุจริตใน
สถำนศึกษำมำกยิ่งขึ้น
4. ผู้บริหำร คณะครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียนปฏิบัติงำนตำมหลักคุณธรรมจริยธรรม และยึดหลัก
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทำงปฏิบัติ
5. ผู้บริหำร คณะครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำมีควำมเข้ำใจและให้ควำมร่วมมือในกิจกรรมกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตในสถำนศึกษำ

