แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน
ของโรงเรียนโพธิธรรมสุวฒน์ ประจําปีงบประมาณ 2564
ที่มา หลักการ และเหตุผล
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กําหนดประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจําปีงบประมาณ 2564 ตัวชี้วัดที่ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (IntegrityandTransparencyAssessment - ITA) กําหนดให้มีการดําเนินการด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตโดยให้มีการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน ประจําปี
งบประมาณ 2564 โดยเป็นจุดเริ่มต้นในการรณรงค์และเสริมสร้างวัฒนธรรมขององค์กร โดยให้ความสําคัญกับการ
ดําเนินงานที่มีความโปร่งใส ความพร้อมรับผิด คุณธรรมการให้บริการของหน่วยงาน วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และ
คุณธรรมการทํางานในหน่วยงาน อันจะนําไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานให้สูงขึ้น และ
รัฐบาลได้กําหนดนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเป็นวาระแห่งชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐนําแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไปใช้เป็นกรอบทิศทางการประสานความร่วมมือในการดําเนินการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต เพื่อให้การดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตเกิดผลเป็นรูปธรรม และเป็นไปตาม
เจตจํานงของรัฐบาลที่กําหนดให้ การดํ าเนิน การตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิช อบ
ในการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ประจําปี
งบประมาณ 2564 ได้นํายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุตริตระยะที่ 2 (พ.ศ.2556-2560) มา
เป็นแนวทางในการกําหนดเป็นกิจกรรม/โครงการซึ่งสาระสําคัญของยุทธศาสตร์ชาติฯดังกล่าวประกอบด้วย
วิสัยทัศน์
สังคมไทยมีวินัยโปร่งใสยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมและร่วมป้องกันและปราบปรามการทุจริต เป็นที่ยอมรับ
ในระดับสากล
พันธกิจ
1.สร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม และจิตสํานึกการต่อต้านการทุจริต รวมถึงปรับเปลี่ยนฐานความคิด
เพื่อเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมของประเทศให้แก่ทุกภาคส่วนในสังคมไทย โดยเฉพาะกลุ่มผู้ดํารงตําแหน่งทางการ
เมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
2.พัฒนาความร่วมมือระบบการประสานงานและบูรณาการการทํางานระหว่างเครือข่ายการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตกับทุกภาคส่วนและปรับปรุงกฎหมายเพื่อลดอุปสรรคในการบูรณาการและการดําเนินงาน
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งภายในและระหว่างประเทศ
3.พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมพื้นที่เป้าหมายโดยเป็นนวัตกรรมที่เป็น
ประโยชน์
4.สนับสนุนให้ภาคีทุกภาคส่วนสร้างองค์ความรู้ เพื่อให้รู้เท่าทันและร่วมป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต
วัตถุประสงค์หลัก
1.เพื่อยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง และบุคลากรในหน่วยงานต่อต้านการทุจริต
2.เพื่อพัฒนาระบบบริหารการต่อต้านการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ มีการบูรณาการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับแผนยุทธศาสตร์ระดับองค์กรของหน่วยงานต่อต้านการทุจริต
3. เพื่อพัฒนาระบบ กลไก และมาตรการที่สนั บสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามีส่วนร่วม
ต่อต้านการทุจริต เกิดความไว้วางใจ และเชื่อมั่นในความปลอดภัย
4. เพื่อยกระดับสมรรถนะการดําเนินงานของหน่วยงานต่อต้านการทุจริตในด้านการต่อต้านการทุจริตให้
เท่าทันกับสถานการณ์และได้มาตรฐานสากล
ยุทธศาสตร์ชาติวา่ ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างจิตสํานึก ค่านิยม ให้หน่วยงานภาครัฐบริหารงานตามหลั กธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 บู ร ณาการหน่ว ยงานทุกภาคส่ ว นในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครั ฐ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 พัฒ นาศักยภาพเจ้าหน้าที่ข องรัฐ ในการป้อ งกัน และปราบปรามการทุจ ริตภาครั ฐ
เมื่อศึกษาวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแล้วเห็นว่า กิจกรรมที่โรงเรียน
โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์จักต้องดําเนินการเพื่อสนองยุทธศาสตร์ประกอบด้วย
1.กิจกรรมที่เกี่ยวกับคน ได้แก่ กิจกรรมที่สร้างความตระหนักและส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เป็นคนดี
ซื่อสั ตย์ สุ จ ริ ต และกิจ กรรมส่งเสริมให้เป็น คนที่มีความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบั ติงาน รวมทั้งระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เพื่อให้เป็นคนเก่งและสามารถทํางานได้สมบูรณ์ในขอบเขตความรับผิดชอบของ
ตนเอง
2.กิจกรรมเกี่ยวกับระบบการทํางานภายในสํานักงาน ควรมีระบบการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความ
เกี่ย วข้องกับ ผู้ เสนองานในการจัดซื้ อจั ดจ้าง มี ระบบการเปิดเผยข้อมูล เพื่อความโปร่งใส และระบบการติดตามและ
รายงานผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการตรวจสอบการปฏิบัติงานของข้าราชการเจ้าหน้าที่ว่ามีการทุจริต ปฏิบัติ/
หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือไม่

3.กิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร มีการปลูกฝังการทํางานเป็นทีม โดยใช้คําว่า Teamwork เป็นหลักใน
การทํางานมีการนําเอาผลการดําเนินการตามมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในปี พ.ศ.2564 มาเป็น
ส่วนประกอบในการกําหนดเป็นกิจกรรม/โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งสรุปสาระสําคัญของผลการ
ดําเนินการได้ว่าในปี พ.ศ. 2564 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ไม่ได้รับเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
แต่อย่างใด กิจกรรมการ/โครงการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 จึงเป็นกิจกรรม/โครงการที่เน้นหนักด้านการดําเนินงานเชิงรุก เช่น
- มาตรการด้านการส่งเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับข้าราชการมีกิจกรรม/
โครงการ คือให้ความรู้เกี่ยวกับการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการประชุมของสํานักงาน
- มาตรการด้านการใช้การศึกษาและศาสนาเป็นเครื่องมือการปลูก-ปลุก-ปรับเปลี่ยน ฐานความคิด มีกิจกรรม/
โครงการ โดยส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรเกี่ยวกับหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล การป้องกัน
การทุจริตประพฤติชอบ และผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นต้น
- มาตรการด้านสร้างความเข้มแข็งการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาคเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาคประชาสังคม และประชาชนในการต่อต้านการทุจริต มีกิจกรรม/โครงการ การจัดให้มีตู้รับฟังความ
คิดเห็นข้อเสนอแนะจากประชาชน ระบบฟังข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ รับแจ้งเบาะแสในช่องทางต่าง ๆ การทําศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร การตอบสนองข้อร้องเรียนกรณีกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่กระทําการทุจริตประพฤติชอบ การดําเนินการทางวินัยกับ
ข้าราชการที่ถูกกล่าวหาว่ากระทําการทุจริตประพฤติมิชอบ
- มาตรการด้านการสร้างเสริมระบบรับเรื่องร้องเรียนให้กับองค์กรตามรัฐธรรมนูญที่ต่อต้านการทุจริต มี
กิจกรรม/โครงการ โดยมีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการร้องเรียนของสํานักงาน และมีคู่มือการปฏิบัติงานในเรื่องการ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ข้อมูลการร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริต
จากการรวบรวมข้อมูลการร้องเรียน/การแจ้งเบาะแสการทุจริต ปีงบประมาณ 2564 ไม่มีการร้องเรียน
ประวัติโรงเรียนโรงเรียนโพธิธรรมสุวฒน์
เนื่องด้วยพระครูโพธิธรรมสุวัฒน์ (หลวงพ่ออู๋) เจ้าอาวาสวัดโพทะเล ได้เห็นความสาคัญของการศึกษาเป็นอย่าง
มาก ประกอบกับโพทะเลเป็นอาเภอ แต่ไม่มโรงเรยนระดับมัธยมประจาอาเภอ ชาวโพทะเล ต้องลาบาก ในการส่งบุตร
หลานเดินทางไปศึกษาต่อระดับมัธยมยังอาเภอบางมูลนาก ซึ่งเป็นอาเภอท่อยู่ติดกัน บางครอบครัวต้องส่งบุตรหลานไป
เรยนยังโรงเรยนประจาจังหวัด ซึ่งไกลมาก เพราะการคมนาคมไม่สะดวกเหมือนปัจจุบัน
หลวงพ่ออู๋ได้มดาริ ให้สร้างโรงเรยนมัธยมประจาอาเภอขึ้น โดยให้ใช้บริเวณวัดเป็นท่ตั้งแต่สภาพ ไม่เหมาะสม
เนื่องจากสถานท่วัดคับแคบ พระครูเขยนและนางละออง แพงศร ซึ่งมท่ดิน อยู่มากเห็นความสาคัญของการศึกษา
เช่นเดยวกัน จึงได้บริจาคท่ดินส่วนหนึ่งให้เป็นท่ตั้งของโรงเรยน
โรงเรยนโพธิธรรมสุวัฒน์ เปิดทาการสอนครั้งแรกเมื่อปีการศึกษา 2510 โดยอาศัยอาคารเรยนของโรงเรยนบ้าน
โพทะเล “รัฐบารุง” ทาการสอนไปก่อน เนื่องจากอาคารเรยนของโรงเรยนยังสร้างไม่เสร็จ โดยมครูมาทาการสอน 2 ท่าน

คือ นายสมบูรณ์ จันทร์วังพรหม เป็นครูใหญ่ และว่าท่ ร.ต. ประเจตน์ สิงห์สถิตย์ เป็นครูผู้สอน
พ.ศ. 2514 ได้ย้ายสถานท่มาอยู่ ณ ท่ทาการปัจจุบัน
พ.ศ. 2519 ได้โอนโรงเรยนประถมปลายโพทะเล ซึ่งมนายเพิ่มยศ เผื่อนประเสริฐ เป็นครูใหญ่ มารวมเป็นโรงเรยน
เดยวกันและได้เข้าร่วมโครงการ
คมช. รุ่น 13 โดยกรมสามัญศึกษาได้ช่วยเหลือด้านวิทยาศาสตร์ คหกรรม เกษตรกรรม และอื่น ๆ รวมพื้นท่ของ
โรงเรยนทั้งหมด 42 ไร่ 1 งาน 41 ตารางวา
พ.ศ. 2522 นายสมบูรณ์ จันทร์วังพรหม ย้ายไปอยู่ท่โรงเรยนมัธยมฐานบินกาแพงแสน อาเภอกาแพงแสน จังหวัด
นครปฐม นายประเสริฐ พฤกษะวัน ได้มาดารงตาแหน่งอาจารย์ใหญ่แทน
พ.ศ. 2528 นายประเสริฐ พฤกษะวัน ย้ายไปอยู่ท่โรงเรยนบางมูลนากภูมิวิทยาคม อาเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
นายทองสุข วรรณโชดก ได้มาดารงตาแหน่งอาจารย์ใหญ่แทน
พ.ศ. 2531 ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรยนนาร่องทางการศึกษา (ร่วมพัฒนาการใช้หลักสูตร) ทั้งมัธยมศึกษาตอนต้น
และมัธยมศึกษาตอนปลาย
พ.ศ. 2535 เปล่ยนตาแหน่งผู้บริหารจากอาจารย์ใหญ่ เป็นผู้อานวยการโรงเรยน
พ.ศ. 2535 นายทองสุข วรรณโชดก ย้ายไปดารงตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรยนสากเหล็กวิทยา อาเภอเมือง จังหวัด
พิจิตร นายธวัช จินาพันธ์ ได้มาดารงตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรยนแทน
พ.ศ. 2540 นายธวัช จินาพันธ์ ย้ายไปดารงตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรยนตะพานหิน อาเภอตะพานหิน จังหวัด
พิจิตร นายประยุทธ ศรประสิทธิ์ ได้มาดารงตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรยนแทน
พ.ศ. 2543 นายประยุทธ ศรประสิทธิ์ ย้ายไปดารงตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรยนเขาทราย-ทับคล้อพิทยา อาเภอ
ทับคล้อ จังหวัดพิจิตร นายเกษม นวมครุฑ ได้มาดารงตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรยนแทนจนถึง 19 พฤศจิกายน 2551
และนายสะอาด สกุลดิษฐ์ ย้ายมาดารงตาแหน่งเมื่อวันท่ 21 พฤศจิกายน 2551 จนถึงปี 2554
พ.ศ. 2554 นายสะอาด สกุลดิษฐ์ ได้เกญยญอายุราชการ และ นายทิว มนูญธรรม ได้ย้ายมาดารงตาแหน่ง
ผู้อานวยการ
พ.ศ. 2562 นายทิว มนูญธรรมได้ย้ายไปดารงตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรยนตะพานหิน อาเภอตะพานหิน จังหวัด
พิจิตร และนายวินัย ยุพจันทร์ได้ย้ายจากโรงเรยนท่าเสาพิทยาคม อาเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร มาดารงตาแหน่ง
ผู้อานวยการโรงเรยนจนถึงปัจจุบัน
วิสัยทัศน์โรงเรียน
“มความรู้ คู่คุณธรรม นาผู้เรยนสู่มาตรฐานสากล”
พันธกิจ
1) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษามุ่งสู่มาตรฐานสากล
2) พัฒนาผู้เรยนให้มคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
3) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มคุณภาพตามมาตรฐาน วิชาชพ

4) พัฒนาการจัดการเรยนรู้เพื่อให้ผู้เรยนมผลสัมฤทธิ์ทางการเรยนผ่านเกณฑ์
เป้าประสงค์หลัก
จัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรยนทุกคนได้รับการศึกษาท่มคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใช้ชวิตอย่างม
ความสุข ตามหลักเศรษฐกิจพอเพยง
ประเด็นกลยุทธ์
1.พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ให้ผู้เรียนได้พัฒนาองค์ความรู้ ภูมิปัญญา
ความสามารถ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และทักษะการดํารงชีวิตได้ตามศักยภาพ มีความสามารถในการใช้ เทคโนโลยี
ส่งผลให้ผู้เรียนมีภูมิปัญญาคู่คุณธรรม มีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากลมีการพัฒนาทักษะ และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
2.สร้างเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ มีมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน มาตรฐานการปฏิบัติตนและสามารถใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ การจัด
กระบวนการเรียนรู้ และแสวงหาความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.จัดระบบบริหารจัดการโรงเรียนที่ดี ปรับปรุงสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนของโรงเรียนให้
เอื้อต่อการเรียนรู้ มีความสะอาด ร่มรื่น ส่งผลให้นักเรียนเกิดอัจฉริยภาพ มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคม
4.สร้างเสริมภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์ให้เข้มแข็งขึ้น เพื่อให้มีส่วนร่วมในการคิด ปฏิบัติ
พัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน
5.ปฏิรูประบบการบริหารจัดการโดยการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน ระบบข้อมูล สารสนเทศ ระบบ
นิเทศ ติดตามควบคุม กํากับการประเมินผลการดําเนินงาน และ กระจายอํานาจสู่หน่วยปฏิบัติ
เครื่องหมายโรงเรียน

เป็นรูป ธรรมจักรอยู่ตรงกลาง มปรัชญาโรงเรยนล้อมรอบธรรมจักร์ หมายถึง มรรค มองค์ 8 สามารถจัด
หมวดหมู่ได้เป็น ศล สมาธิ ปัญญา
สีประจําโรงเรียน
ขาว : น้าเงิน
“สีขาว”หมายถึง ความบริสุทธิ์ ผู้มธรรมะและคุณธรรม
“สีน้าเงิน”หมายถึง ความเข้มแข็ง กล้าหาญ อดทน

ปรชญาของโรงเรียน
ปญฺญา นราน รตน (ปัญญาเป็นแก้วของคนด)
ค้าขวญประจ้าโรงเรียน
ซื่อสัตย์ มวินัย ใฝ่เรยนรู้ อยู่อย่างพอเพยง
อักษรย่อโรงเรียน
พ.ส.
ผู้บริหารโรงเรียน
นายวินัย ยุพจันทร์

ผู้อํานวยการ

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และผลประโยชน์ทับซัอน ของโรงเรียนโพธิธรรมสุวฒน์ อ.โพทะเล จ.พิจิตร
ประจําปีงบประมาณ 2564
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ยุทธศาสตร์
มาตรการ
โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
งบประมาณ
1.เสริมสร้างจิตสํานึก ค่านิยม
ให้หน่วยงาน
ภาครัฐบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล
วัตถุประสงค์
เพื่อเสริมสร้างจิตสํานึกและ
ค่านิยมให้แก่หน่วยงาน ภาครัฐ
บริหารงาน
ตามหลัก ธรรมาภิบาล
มีวิสัยทัศน์ใน การร่วมกัน
แก้ปัญหา และ การพัฒนา
ตลอดจนการ วางรากฐาน
ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ผู้รับผิดชอบ

1.1 ส่งเสริมการปฏิบตั ิงาน
และการดําเนินชีวิตโดยยึด
หลักคุณธรรม จริยธรรมและ
ธรรมาภิบาล

เผยแพร่ความรู้
ประชาสัมพันธ์การดําเนิน
ชีวิตโดยยึดหลักธรรมาภิ
บาล ตามแนวทางของ
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

จํานวนช่องทางในการ
เผยแพร่ความรูเ้ กี่ยวกับ
หลักการดําเนินชีวิตอย่างมี
คุณธรรม จริยธรรมและธรร
มาภิบาล ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

อย่างน้อย 2
ช่องทาง

งบประมาณ
โรงเรียน

งานบริหาร
ทั่วไป

1.2 ส่งเสริมให้บุคลากร
ทุกระดับได้เรียนรู้และปฏิบัติ
ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาล

-จัดอบรมหัวข้อเรื่อง
คุณธรรม จริยธรรมและ
ธรรมาภิบาล
-กล่าวคําปฏิญญา
โรงเรียนสุจริต ทุกวัน
จันทร์และวันอังคาร
-กล่าวคําปฏิญญา
โรงเรียนสุจริต ก่อนการ
ประชุมทุกครั้ง

จํานวนครั้งในการจัด
ฝึกอบรม/สัมมนาหรือจํานวน
ครั้งในการส่งบุคลากรเข้ารับ
การอบรมในหน่วยงานอื่น

อย่างน้อย 2
ครั้ง

งบประมาณ
โรงเรียน

งานบริหาร
ทั่วไป

1.3 ส่งเสริมค่านิยมร่วม
ในการเชิดชูความดี ความ
ซื่อสัตย์ และการต่อต้านการ
ทุจริต

คัดเลือกข้าราชการและ
ลูกจ้างประจําดีเด่น

ประกาศเกียรติคุณข้าราชการ
และลูกจ้างประจําดีเด่น

ปีละ 1 ครั้ง

งบประมาณ
โรงเรียน

งานบุคคล

ยุทธศาสตร์

มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เป้าหมาย
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

2.บูรณาการหน่วยงานทุก
ภาคส่วนในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐ

2.1 ประชาสัมพันธ์ต่อต้าน
การทุจริต

เผยแพร่ข่าวสารต่อต้าน
การทุจริตคอร์รับชัน และ
ส่งเสริมการมีคณ
ุ ธรรม
จริยธรรมในการ ปฏิบัติงาน

ร้อยละของบุคลากรโรงเรียน
บ้านกรวดวิทยาคาร ได้รับข้อมูล
ข่าวสารการต่อต้านการทุจริต
คอร์รับชัน และข่าวสารการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

ร้อยละ 100

งบประมาณ
โรงเรียน

งาน
ประชาสัมพันธ์

วัตถุประสงค์
เพื่อประสานความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
ทุกภาคส่วนในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต
และส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชน ในการ
ติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าระวัง
การทุจริตหรือประพฤติมิ
ชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

2.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชนในการ
ติดตามตรวจสอบการทุจริต
หรือประพฤติมิชอบ

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ช่องทางเบาะแส และการ
ร้องเรียนเรื่องการทุจริต
การปฏิบัติ หรือละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร
โรงเรียนบ้านกรวดวิทยา คาร

จํานวนช่องทาง
ประชาสัมพันธ์ศูนย์รับเรื่อง
ร้องเรียน และกล่องรับเรื่อง
ร้องเรียนของโรงเรียนบ้าน
กรวดวิทยาคาร ให้เป็นที่
ทราบโดยทั่วกัน

อย่างน้อย 2
ช่องทาง

งบประมาณ
โรงเรียน

-งานบริหาร
ทั่วไป
-งานรับเรื่อง
ร้องเรียน

2.3 สร้างเครือข่ายภายนอก
เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ในการป้องกันการทุจริต และ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาล

-สัมมนา/ฝึกอบรมเพื่อ
เรียนรูห้ ลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงให้แก่
หน่วยงานภายนอก
-แต่งตั้งคณะกรรมการ
ปปช.น้อย ตามโครงการ
โรงเรียนสุจริต
-แต่งตั้งคณะกรรมการ
ปปช.สพฐ.ชุมชน ตาม
โครงการโรงเรียนสุจริต

จํานวนครั้งในการจัดสัมมนา/
ฝึกอบรมให้แก่หน่วยงาน
ภายนอกทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน

อย่างน้อย 2
ครั้ง

งบประมาณ
โรงเรียน

-คณะกรรมการ
โครงการ
โรงเรียนสุจริต

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เป้าหมาย งบประมาณ

ยุทธศาสตร์

มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

2.บูรณาการหน่วยงานทุก
ภาคส่วนในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐ
(ต่อ)

2.4 สร้างเครือข่ายภายใน
องค์กร เพื่อป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและ
สอดส่องการประพฤติมิชอบ
ของบุคลากรโรงเรียนโรงเรียนโพธิ
ธรรมสุวัฒน์

สมาชิกเครือข่ายภายใน
โรงเรียน เพื่อสอดส่องการ
ประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
และเป็นศูนย์รับเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตย่อย
ประจําหน่วยงาน

จํานวนการจัดทําคูม่ ือการ
ดําเนินการป้องกันการประพฤติ
มิชอบและรายชื่อสมาชิก
เครือข่ายภายในโรงเรียนที่เป็น
ปัจจุบัน

อย่างน้อย 1
ครั้ง

งบประมาณ
โรงเรียน

บุคลากร
โรงเรียนโพธิ
ธรรม
สุวัฒน์ทุกคน

2.5 สร้างและส่งเสริมองค์กร
และบุคลากรในโรงเรียน ให้
เป็นหน่วยงานต้นแบบใส
สะอาด และซื่อตรงกับงาน
สร้างจิตสํานึกที่ดี มีคา่ นิยมที่
ถูกต้อง

จัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อ
พฒันาหน่วยงานเป็น
องค์กรต้นแบบความซื่อตรง
ในภาครัฐรวมทั้งสร้าง
ความรู้ความเขา้ ใจ

จํานวนแผนปฏิบตั การ
ประจําปี 2559

อย่างน้อย
จํานวน 1
แผน

งบประมาณ
โรงเรียน

-คณะทํางาน
ร่างแผน
ป้องกันและ
ปราบปราม
การทุจริตฯ

ยุทธศาสตร์

มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เป้าหมาย งบประมาณ

3. เสริมสร้างความ
เข้มแข็งในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐ

3.1 ส่งเสริมให้มีการสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่
หน่วยงานตรวจสอบ
ภายในของโรงเรียน

จัดทําระบบการ
ควบคุมภายในให้
สอดคล้องกับระเบียบ
คณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน

รายงานการควบคุม
ภายในที่มีข้อมูลเป็น ปัจจุบัน

จํานวน 1
ครั้ง/ปี

งบประมาณ
โรงเรียน

-ตสน.
-งานงบ
ประมาณ

วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาระบบและกลไก
ในการตรวจสอบ ควบคุม
และถ่วงดุลการใช้อํานาจให้
เหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็น
การสร้างกระบวนการ
ร่วมมือด้านการป้องกัน

3.2 เสริมสร้าง
ประสิทธิภาพของกฎหมาย
ต่อต้านการทุจริต

ดําเนินการตามขั้นตอน
ทางกฎหมายต่อข้อ
ร้องเรียนที่โรงเรียน
ได้รับอย่างเคร่งครัด

ร้อยละของการ
ตอบสนองต่อข้อ
ร้องเรียนที่ได้รับแจ้ง

ร้อยละ 100

งบประมาณ
โรงเรียน

-งานบริหาร
ทั่วไป

3.3 จัดระบบการทํางาน
ให้มีความโปร่งใสและ
สามารถตรวจสอบได้

จัดทําประกาศโรงเรียน
เผยแพร่ขั้นตอนการ
ดําเนินงานให้เป็นที่
ทราบโดยทั่วกัน

จํานวนช่องทางใน
การเผยแพร่ประกาศ
ของโรงเรียน ในการ
รับสมัครบุคคลเข้า ปฏิบัติงานใน
โรงเรียนหรือการ จัดซื้อจัดจ้าง

อย่างน้อย 2
ช่องทาง

งบประมาณ
โรงเรียน

-สํานักงาน
เลขานุการ
-งานพัสดุและ
สินทรัพย์
-งานประชา
สัมพันธ์โรงเรียน

ผู้รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์
4. พัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าที่ของรัฐในการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตภาครัฐ

ก

วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาศักยภาพและขด
ความสามารถเจ้าหน้าท่ใน
การป้องกันและปราบปราม
ทุจริตให้สัมฤทธิ์ผลแก้ไข
สภาพปัญหาการทุจริต
ให้เป็นระบบ

มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เป้าหมาย งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

4.1 เสริมสร้างทักษะ
ความรู้ในการป้องกันการ
ทุจริตให้กับบุคลากรใน
หน่วยงาน

ให้ความรู้แก่บุคลากร
ในโรงเรียน เพื่อพัฒนา
ทักษะและเพิ่มพูน
ความรู้ในการป้องกัน การทุจริต

จํานวนครั้งในการส่ง
เจ้าหน้าที่เข้ารับการ
ฝึกอบรม/สัมมนา
เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ในการป้องกันการ ทุจริต

อย่างน้อย 1
ครั้ง

งบประมาณ
โรงเรียน

-งานบุคคล

4.2 ส่งเสริมการประพฤติ
ตนตามมาตรฐาน
จรรยาบรรณวิชาชีพ

โครงการฝึกอบรม/
สัมมนาให้แก่บุคลากร โรงเรียน
ให้มีจิตสํานึก
ในจรรยาบรรณของ
การประกอบอาชีพรับ ราชการ

จํานวนครั้งในการจัด
ฝึกอบรม/สัมมนา
หรือกิจกรรมส่งเสริม
เพื่อให้ความรู้เรื่อง
มาตรฐานการปฏิบตั ิ
ราชการอย่างมี
จรรยาบรรณของการ
เป็นข้าราชการที่ดี

อย่างน้อย 2
ครั้ง

งบประมาณ
โรงเรียน

-งานบุคคล

4.3 จัดระบบการทํางาน
และจัดทําคู่มือการ
ปฏิบัติงาน

จัดทําคู่มือและ
จัดระบบการทํางาน
เพื่อเป็นแนวทาง
ดําเนินงานที่ไปใน
ทิศทางเดียวกัน และ
สามารถตรวจสอบ
ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

จํานวนคู่มือ
ประกอบการ
ปฏิบัติงานที่โรงเรียน จัดทําขึ้น

อย่างน้อย 1
เรื่อง

งบประมาณ
โรงเรียน

- สํานักงาน
เลขานุการ
- คณะทํางาน
ร่างแผน
ป้องกันและ
ปราบปรามฯ

