แผนปฏิบตั ิการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของสถานศึกษา

ประจาปีงบประมาณ 2564

โรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์ อาเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของโรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์
(ปีงบประมาณ 2564)
หลักการและเหตุผล
การทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นปัญหาที่มีมานาน และยิ่งมีกระบวนการที่มีความซับซ้อนมากขึ้น ถือ
เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งในองค์กรภาครัฐและเอกชน ซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงขึ้น ส่งผลให้เกิดวิกฤตศรัทธาต่อ
สังคมไทย ปัจจุบันมีการตรวจสอบและเผยแพร่ให้สาธารณชนได้รับทราบทาให้ประชาชนให้ความสนใจการ
ทางานของภาครัฐมากยิ่งขึ้น
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเป็นวาระแห่งชาติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19
ธันวาคม 2549 โดยใช้ชื่อว่า “วาระแห่งชาติด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาลการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐ” ต่อมาคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2551 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐนาแนวทาง
และมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551-2555 ไปใช้เป็น
กรอบทิ ศ ทางการประสานความร่ ว มมื อในการด าเนิน การป้ อ งกัน และปราบปรามการทุ จ ริต และแปลง
ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติโดยกาหนดเพิ่มเติมไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปีและแผนปฏิบัติราชการประจาปี
ของส่วนราชการซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติราชการและการบูรณาการป้องกันและปราบปรามแก้ไข
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นตอบสนองนโยบายของรัฐบาล
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีนโยบายการบริหารจัดการที่ดีมุ่งเน้น
เสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ และพัฒนาความโปร่งใสใน
การปฏิบัติงาน พร้อมทั้งป้องกั นและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้ าราชการและเจ้าหน้าที่
ของรัฐ นาไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม และเป็นเครื่องมือในการพัฒนาหน่วยงานจาก ทุกภาคส่วน
ให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือกันอย่างจริงจังในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยมีวัตถุประสงค์
หลัก 4 ประการคือ
1) สังคมไทยมีวินัยคุณธรรมและจริยธรรม
2) เครือข่ายจากทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
3) ระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม กระจายและถ่วงดุลอานาจอย่างมีประสิทธิภาพ
4) สังคมรู้เท่าทัน ร่วมคิ ดป้องกันการทุจริต โดยจะมีการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ 4 ประการ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ปลูกจิตสานึกค่านิยม คุณธรรม และจริ ยธรรม และสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : รวมพลังแผ่นดินป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่หน่วยงานต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : สร้างบุคลากรมืออาชีพป้องกันและปราบปรามการทุจริต

การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้ องกัน และปราบปรามการทุจริตในส่วนราชการ
สานักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สานักงาน ป.ป.ช.) และสานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สานักงาน ป.ป.ท.) กาหนดให้ส่วนราชการจัดทา
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีแนวทางใน
การดาเนินงาน คือ หากส่วนราชการได้จัดทาแผนปฏิบัติราชการ 4 ปีและมีการกาหนดแผนงาน/โครงการ/
กิจ กรรม/ตัว ชี้ วัด ไว้ แล้ วและเห็น ว่ าสามารถตอบสนองยุ ทธศาสตร์ ชาติ ฯ ได้ ก็ ให้ นาแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ตัวชี้ วัด ดั งกล่ าว มาบรรจุ ไว้ ในแผนปฏิ บัติร าชการป้ อ งกั นและปราบปรามการทุ จริต ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 หากไม่ตอบสนองต่อยุ ทธศาสตร์ชาติฯ ก็กาหนดขึ้น มาใหม่และนาไปบรรจุไ ว้ใน
แผนปฏิบัติราชการ 3 ปีด้วย โดยกาหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ตัวชี้วัด ให้เป็นไปตามพันธกิจและ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของโรงเรียน ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี โรงเรียนบ้าน
ขวัญพัฒน์ จึงได้จัดทาแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ 2564 ขึ้น เพื่อเป็นกรอบในการ
ดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสถานศึกษา และให้ส่วนราชการ/หน่วยงาน ใช้เป็นแนวทางใน
การจัดทาแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปราม การทุจริตประจาปี ต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตสานึกในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต มี
คุณธรรมจริยธรรมในการดาเนินชีวิต และปฏิบัติงาน
2. เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังมิให้เกิดการทุจริต การปฏิบัติและ/หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ในการปฏิบัติราชการภายในหน่วยงานโดยประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเครือข่ายภาคประชาชนใน
การติดตามตรวจสอบแจ้งข้อมูลเบาะแสการประพฤติมิชอบ
3. เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านขวัญ พัฒน์ มีระบบการ
ทางานและการตรวจสอบที่เข้มแข็งในการป้องกันการทุจริต
4. เสริมสร้างศักยภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ
ข้อมูลประกอบการจัดทาแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
โรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์ ได้จัดทาแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สานักงาน ป.ป.ช. กาหนดเป็นข้อมูลประกอบการจัดทาแผน
การติดตามผลความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐประจาปี
งบประมาณ 2564 โรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์มีแนวทางการตรวจติดตามผลความก้าวหน้าการปฏิบั ติงานตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ 2564 ดาเนินการดังนี้ ติดตาม
ผลความก้าวหน้างาน/โครงการและงบประมาณประจาปีงบประมาณ 2564 โดยกาหนดกิจกรรมและแผนผัง
(Gantt Chart) การติดตามผลความก้าวหน้าในห้วงระยะเวลาการในการดาเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการฯ
ดังนี้

ที่
1

2

3
4
5

6

กิจกรรม
1
จั ด ป ร ะ ชุ ม เ จ้ า ห น้ า ที่
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบและการจั ด ท า
แผนปฏิ บั ติ ก ารฯประจ าปี
2564 ทบทวน/วิเคราะห์
ความเสี่ยงต่างๆ
จั ด ท า แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ฯ
ประจ าปี 2564 เสนอ
คณะกรรมการสถานศึ ก ษา
ผู้อานวยการโรงเรียน
ให้ความเห็นชอบ และจัดส่ง
แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ฯ ใ ห้
ผู้ อ านวยการส านั ก งานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุราษฎร์ธานี เขต 2
ส ารวจความคิ ด เห็ น ของผู้ มี
ส่วนได้ส่วนเสีย
ด าเนิ น การตามแผนปฏิ บั ติ
การฯ
เสนอสรุปผลการดาเนินงาน
ต่อผู้อานวยการสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุราษฎร์ธานี เขต 2 เพื่อขอ
ความเห็นชอบ
จัดทาเอกสารรายงานสรุปผล
ก า ร ด าเ นิ น ก า ร ร าย ง า น
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึ ก ษาสุ ร าษฎร์ ธ านี
เขต 2 รับทราบต่อไป

2

3

4

5

เดือน
6 7

8

9

10

11

12

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปลูกจิตสานึกค่านิยม คุณธรรม และจริยธรรม และสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน
วัตถุประสงค์
มุ่งส่งเสริมเสริมสร้างจิตสานึกและค่านิยมให้แก่สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
โดยมีทัศนคติ วิสัยทัศน์ ในการร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบสถานศึกษา
รวมทั้ง การรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ทุกภาคส่วนมีวินัย เคารพกฎหมาย กฎและระเบียบ ที่จ ะ
เป็นกลไกในการแก้ไขปัญหา การพัฒนา ตลอดจนเป็นการวางรากฐานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน
1. ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.1 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ให้ปฏิบัติงาน
และดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.2 ประยุกต์การนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดมรรคผลในทางปฏิบัติ
1.3 จัดให้มีหลักสูตรการเรียนรู้หรือการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงแก่ครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียน
2. ส่ งเสริ มให้ ครู บุ คลากรทางการศึก ษา นัก เรี ยน ได้ เรี ยนรู้แ ละปฏิบั ติง านตามหน้ าที่ ด้ว ยหลั ก
ธรรมาภิบาล
2.1 ส่ง เสริ มให้ ครู บุคลากรทางการศึกษา นั กเรียน มีค วามรู้ ความเข้า ใจ รวมทั้ ง มี การ
ฝึกอบรมเพื่อให้ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
2.2 ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ได้ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรม
2.3 ควบคุม กากับ ดูแลการปฏิบัติง าน การประพฤติปฏิบัติตนของครู บุคลากรทางการ
ศึกษานักเรียน ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
3. กาหนดให้มีหลักสูตรทางการศึกษาเพื่อใช้เป็ นเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สถานศึกษา
3.1 จัดให้มีหลักสูตรทางการศึกษา/หลักสูตรการฝึก อบรม ด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตสถานศึกษา
3.2 กาหนดให้หลักสูตรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา เป็นหลักสูตร
บังคับที่ใช้ฝึกอบรมครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ทุกระดับ
3.3 ส่ ง เสริ ม แหล่ ง เรี ย นรู้ ท างวิ ช าการ ตลอดจนข้ อ มู ล ข่ า วสารด้ า นการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา
4. ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต
4.1 ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

4.2 รณรงค์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สังคมมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุ ณค่าของการ
ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม
4.3 ส่งเสริม เชิดชู หน่วยงานหรือบุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตสถานศึกษา
4.4 ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างค่านิยมในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตสถานศึกษา
กิจกรรม/โครงการ ตามยุทธศาสตร์ที่ 1
1. โครงการส่ ง เสริ มคุ ณ ธรรม จริย ธรรม และคุ ณ ลัก ษณะอั นพึ ง ประสงค์ เช่ น กิ จกรรมส่ ง เสริ ม
ประชาธิปไตย
2. การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เช่น กิจกรรมของหายได้คืน กิจกรรมพื้นที่ 5 ส
กิจกรรม เด็กดี มีเงินออม กิจกรรมจิตอาสา
3. การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
4. การเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะผ่านเว็บไซต์ (ITA Online)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 รวมพลังแผ่นดินป้องกันและปราบปรามการทุจริต
วัตถุประสงค์
มุ่งประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตสถานศึกษา ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาใน
การติดตาม ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในสถานศึกษา เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครอง
ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาให้เป็ นกลไกในการตรวจสอบ ถ่วงดุล รวมถึง การสร้างหลักประกันความ
ปลอดภัยในการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน
1. บูรณาการหน่วยงานสถานศึกษากับองค์กรทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความตระหนักและปลูกจิตสานึก
การเป็นพลเมืองดี
1.1 ประสานความร่วมมือทางด้านข้อมูลและการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานสถานศึกษา
กับองค์กรทุกภาคส่วน
1.2 ส่งเสริม สนับสนุน องค์กรและบุคลากรทางด้านสื่อสารมวลชนให้มีความเข้มแข็งและเป็
นอิสระในการทาหน้าที่ตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนรับทราบ
1.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อทาการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา โดยมีเว็บบอร์ดเพื่อติดต่อสื่อสารระหว่างกัน
1.4 เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
2.1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษามี
ความตื่นตัวต่อสภาพปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในสถานศึกษา

2.2 สร้างและพัฒนาช่องทางในการรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้มีความสะดวกหลากหลาย
รวมทั้งสร้างหลักประกันความปลอดภัยให้แก่บุคคล หน่วยงาน หรือข้อมูลนั้น
2.3 ส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
2.4 กาหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้แจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ใหได้รับรางวัลตอบแทน
2.5 ให้องค์กรหรือบุคลากรด้านสื่อสารมวลชนเป็นสื่อกลางในการแสวงหาความร่วมมือเพื่อ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา
3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอานาจทางการศึกษา
3.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ ประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษาโดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
3.2 พัฒนาประสิทธิ ภาพการติดตามประเมิ นผลการด าเนิ นการตามกลยุ ทธ์จุด เน้น เพื่ อ
พัฒนาคุณภาพทางการศึกษา
กิจกรรม/โครงการ ตามยุทธศาสตร์ที่ 2
1. การเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะผ่านเว็บไซต์ (ITA Online) ทางด้านงาน 4 ฝ่าย ประกอบด้วยฝ่าย
บริหารงบประมาณ ฝ่ายบริหารวิชาการ ฝ่ายบริหารงานบุคคล และฝ่ายบริหารงานทั่วไป
2. การประชุมแลกเปลี่ยนเรื่อง การต่อต้านการทุจริต ระหว่างผู้บริหาร ข้าราชการครู คณะกรรมการ
สถานศึกษา และชุมชน
3. การเปิ ดโอกาสให้ ผู้มีส่ วนได้ ส่วนเสียโดยการประชาสัม พันธ์ก ารตอบแบบ IIT และ EIT ให้
บุคคลภายนอกรับทราบผ่านทางเว็บไซต์ หรื่อสื่อออนไลน์ต่าง ๆ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่หน่วยงานต่อต้านการทุจริต
วัตถุประสงค์
มุ่งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อานาจให้เหมาะสมชัดเจนและมี
ประสิทธิภาพ สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ส่งเสริมความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับหน่วยงานทุกภาค
ส่วน
มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน
1. พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบควบคุม พร้อมทั้งสร้างความโปร่งใสและเป็นธรรมในการ
บริหารงานบุคคลภายใต้ระบบคุณธรรม
1.1 ให้สถานศึกษาที่มีพันธกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีโครงสร้างของ
หน่วยงาน อัตรากาลัง การบริหารงานบุคคล และงบประมาณที่เหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจและความ
รับผิดชอบ
1.2 สนับสนุนให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อานาจระหว่างหน่วยงานสถานศึกษา
ด้วยกันเอง
1.3 ให้สถานศึกษา ควบคุม กากับ ติดตาม ประเมินผล การใช้อานาจในการปฏิบัติงานด้าน

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
2. สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต
2.1 วางแนวทางและส่งเสริมบทบาทความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับ
ภาคเอกชน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
2.2 ประสานความร่วมมือกับองค์กรภาคเอกชนเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในสถานศึกษา
3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร
3.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา
3.2 พัฒนาปรับปรุงและเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการบริหารงานที่โปร่งใสและเป็นธรรม
4. ส่งเสริมประสิทธิภาพการดาเนินงานด้านการจัดระบบการควบคุมภายในและบริหารจัดการความ
เสี่ยง
4.1 ส่งเสริมให้มีการจัดทารายงานการควบคุมภายในของสถานศึกษา
4.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกสถานศึกษามีแผนการตรวจสอบภายในที่เป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ
กิจกรรม/โครงการ ตามยุทธศาสตร์ที่ 3
1. การจัดทารายงานการตรวจสอบภายในประจาปีงบประมาณแต่ละปี
2. การประกาศเจตจานงต่อต้านการทุจริตภายในสถานศึกษาประกอบด้วยข้าราชการครู
และผู้บริหาร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
3. การปลูกฝังค่านิยมการต่อต้านการทุจริตผ่านหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
ที่โรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์นาไปใช้ในการสอนผู้เรียนโดยการบูรณาการในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ทั้งในระดับ
ปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างบุคลากรมืออาชีพป้องกันและปราบปรามการทุจริต
วัตถุประสงค์
มุ่งพัฒนาสมรรถนะ และขีดความสามารถให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาให้สัมฤทธิผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ไขสภาพปัญหาการทุจริตให้ เป็น
ระบบอย่างต่อเนื่อง สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพให้สามารถร่วมมือหรื อประสานการปฏิบัติกับองค์กรทุกภาค
ส่วน
มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน
1. พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถของครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
1.1 กาหนดให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ฝึ กอบรมหลักสูตรด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ในสถานศึกษา เพื่อให้มีความเชี่ยวชาญ

1.2 กาหนดให้มีหลักสูตรการศึกษา และหลักสูตรการฝึ กอบรมวิชาชีพด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา
2. สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา
2.1 ส่งเสริมให้สถานศึกษาร่วมกันสร้างมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ
2.2 กาหนดให้มีหน่วยงานหลัก เพื่อรับผิดชอบในการติดตามประเมินผล รวมถึงการลงโทษ
ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน
3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึ กอบรมครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน หลักสูตร
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึ กอบรมหลักสูตรคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติ
หน้าที่และแนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ต่าง ๆ
4. ส่ งเสริมและสนับสนุนให้มีก ารสร้างองค์ ความรู้เ รื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจ ริตใน
สถานศึกษา
4.1 จั ดให้ มีกิ จกรรมการสร้างองค์ค วามรู้ใ นเรื่องการป้ องกั นและปราบปรามการทุ จริ ต
สถานศึกษาแก่ครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน
4.2 ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีการแลกเปลี่ยนความรู้ และข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. โรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์ ปฏิบตั ิหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม
2. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีจิตสานึกในการเป็นพลเมืองดี ปฏิบัติงานตามระเบียบ
วินัย และมีความซื่อสัตย์สุจริต
3. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
สถานศึกษามากยิ่งขึ้น
4. โรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์ ปฏิบัติง านตามหลั กคุณธรรม จริยธรรม และยึ ดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เป็นแนวทางปฏิบัติ
5. โรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์ มีความเข้าใจและให้ความร่วมมือในกิจกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในสถานศึกษา
6. ส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมในสถานศึกษาได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป
กิจกรรม/โครงการ ตามยุทธศาสตร์ที่ 4
1. การประกาศเจตจานงต่อต้านการทุจริตภายในสถานศึกษาประกอบด้วยข้าราชการครูและผู้บริหาร
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
2. การปลูกฝังค่านิยมการต่อต้านการทุจริตผ่านหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
ที่โรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์นาไปใช้ในการสอนผู้เรียนโดยการบูรณาการในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ทั้งในระดับ
ปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

บทสรุป
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 จัด ทาขึ้น เพื่อ ใช้ เป็ นแนวทางในการดาเนิ นงานในด้านการป้ องกันและปราบปรามการทุจ ริต ของ
สถานศึกษาปฏิบัติงานในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เกิดผลสัมฤทธิ์
ตามที่ ค าดหวั ง ไว้ ท าให้ ก ารปฏิ บั ติร าชการตามอ านาจหน้ า ที่ ข องข้ าราชการเป็ น ไปในลั ก ษณะที่ มี ค วาม
รับผิดชอบ ทาให้ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึ กษา มีความเชื่อถือในความมีคุณธรรม ความมี
จริยธรรม การปฏิบัติหน้าที่โดยการคานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการยึดมั่นในหลัก
ธรรมาภิบาลสามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน
ให้ลดน้อยลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบังเกิดผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
ดังนั้น ในการดาเนินงานด้านการป้องกั นและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ต้ องบูรณาการและ
อาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และจะต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องให้เป็ นระบบ โดยหากมีการบูรณาการ
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอย่างจริงจังและต่อเนื่องแล้ว ก็จะส่งผลต่อการบรรลุตามผลสัมฤทธิ์ ที่คาดหวังไว้
ส่วนราชการและสถานศึกษา ปฏิบั ติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม คณะครู บุคลากรทางการศึกษา
นักเรียน มีความรู้เรื่องการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ในสถานศึกษามากยิ่งขึ้น มีจิตสานึกในการเป็น
พลเมืองดีปฏิบัติงานตามระเบียบวินัย และมีความซื่อสัตย์สุจริต ทุกภาคส่วนมีความเข้าใจและให้ความร่วมมือ
ในกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และยึด
หลักปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียงเป็นแนวทางปฏิ บัติ รวมถึงส่ง ผลต่อการพัฒ นาเศรษฐกิจและสัง คมในระดั บ
จังหวัดและระดับประเทศให้ยงั่ ยืนได้อีกด้วย

