แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ปีงบประมาณ 2565

โรงเรียนวัดรัตนวราราม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2

คำนำ
แผนปฏิ บั ติ การป้ องกัน และปราบปรามการทุ จริต โรงเรียนวัด รัตนวราราม ประจำปี พ.ศ. 2565
ดำเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต และเป็นไปตามแนวทางการจัดทำงบประมาณใน
ลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นการป้องกัน ปราบปรามการทุ จริตและประพฤติมิชอบประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายใต้แนวทางหลัก 3 แนวทาง ประกอบด้วย 1) สร้างจิตสำนึก และปลูกฝังความชื่อ
สัตย์สุจริต 2) สร้างกลไกป้องกันการทุจริต และ 3) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โรงเรียนวัดรัตนวราราม ประจำปี พ.ศ. 2565 แสดง
รายละเอี ย ดวิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ ผลการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ งใสการดำเนิ น งานของโรงเรี ย น
วัดรัตนวราราม ประจำปีงบประมาณ 2565 และยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติการฯ การติดตาม ประเมินผล
ความเชื่อมโยงของการจัดทำแผน และข้อมูลชื่อโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย และงบประมาณ

โรงเรียนวัดรัตนวราราม

กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิบัตขิ องหน่วยงานต้นสังกัด
มาตรการ
1. ปลูกฝัง
คุณธรรม ด้าน
ความซื่อสัตย์
สุจริต

เป้าหมาย

ข้อมูล
ฐาน

65

66

67

68

69

1.ร้อยละของผูเ้ รียน
ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินหลักสูตร
ทุจริตศึกษา

100

100

100

100

100

100

2.ร้อยละของผูเ้ รียนมี
ความซื่อสัตย์ สุจริต

90

95

96

100

100

100

75

76

77

78

79

80

ตัวชี้วัด

3.ร้อยละของผูเ้ รียนมี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดทำ
บัญชีรายรับรายจ่าย

โครงการ

ปีที่ดำเนินการ/งบประมาณ(บาท)

กิจกรรม

65

โครงการ
กิจกรรมการเรียน
โรงเรียนสุจริต การสอนหลักสูตร
ทุจริตศึกษา
กิจกรรมจัดทำบัญชี
รายรับ รายจ่าย

ผู้รับผิดชอบ

66

67

68

69

500

500

500

500

500

ครูประภา
ครูประจำชั้น

500

500

500

500

500

ครูประภา
ครูประจำชั้น

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของโรงเรียนวัดรัตนวราราม ประจำปีการศึกษา 2565
โครงการ
โรงเรียนสุจริต
แผนงาน
งานบริหารทั่วไป
ลักษณะโครงการ
ต่อเนื่อง
สนองกลยุทธ์โรงเรียน
ข้อ 6,9
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา การศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 1 (1.2 ),3 (3.1)
สนองกลยุทธ์สพฐ.
ข้อ 3
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางประภา บุญศิริ
ระยะเวลาดำเนินการ
16 พฤษภาคม 2565 –15 พฤษภาคม 2566
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากสังคมในปัจจุบันนี้มีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทำให้การดำรงชีวิตของผู้คนในสังคมที่
อยู่ร่วมกันเกิดการแข่งขันแก่งแย่งเพื่อให้ตนเองอยู่รอดและมีความสุขโดยการเอารัดเอาเปรียบในสังคมทุก
รูปแบบ คิดหาวิธีการเพื่อให้ได้มาซึ่งความต้องการของตนเองอย่างไม่พอเพียงเป็นสาเหตุทำให้เกิดการทุจริตทุก
รูปแบบ มีการคอร์รัปชั่น การทุจริต ฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยการใช้อำนาจที่ได้มาโดยหน้าที่ในการหาประโยชน์
ส่วนตัวเช่น การติดสินบน การรีดไถ ขู่กรรโชก การยักยอก การเล่นพรรคเล่นพวก ผลประโยชน์ทับซ้อนการ
สนับสนุนพรรคการเมืองอย่างทุจริต
โรงเรียนวัดรัตนวรารามเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าวจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อสนับสนุนและ
ส่งเสริมให้โรงเรียนได้ดำเนินงานที่เป็นการป้องกันการทุจริต ปลูกจิตสำนึกให้กับนักเรียนภายใต้กิจกรรมบริษัท
สร้างการดี โดยมุ่งพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในการทำงานอย่างเป็นขั้นตอน มีความซื่อสัตย์ สุจริตและมีจิต
สาธารณะ รู้จักช่วยเหลือแบ่งปันสังคม ไม่คิดหาประโยชน์เพื่อตนเองและพวกพ้อง สร้างเยาวชนรุ่นใหม่เพื่อ
สังคมที่น่าอยู่ต่อไป
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนรักการทำงานและมีทักษะการทำงานด้วยความสุจริต
2. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการจำหน่ายสินค้าและการทำบัญชีรายรับรายจ่ายได้
3. เพื่อให้นักเรียนมีความตระหนักและเห็นความสำคัญเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและมีจิตสาธารณะ
3. เป้าหมาย
ผลผลิต
1. นักเรียนร้อยละ 80 รักการทำงานและมีทักษะการทำงานด้วยความสุจริต
2. นักเรียนผู้รับผิดชอบงานประจำวันร้อยละ100 มีทักษะในการจำหน่ายสินค้าและการทำบัญชีรายรับ
รายจ่าย
3. นักเรียนร้อยละ80มีความตระหนักและเห็นความสำคัญเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและมีจิตสาธารณะ

ผลลัพธ์
นักเรียนมีความตระหนักและเห็นความสำคัญเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตรักการทำงานและมีทักษะ
การทำงานด้วยความสุจริตสามารถจำหน่ายสินค้าและทำบัญชีรายรับ รายจ่ายประจำวันได้และมีจิตสาธารณะ
ช่วยเหลือสังคม
4. รายละเอียดกิจกรรมและคำชี้แจงการใช้งบประมาณ
ใช้งบประมาณเงินอุดหนุนรายหัว 1,000 บาทเงินรายได้สถานศึกษา ......-....... บาท รวมจำนวน 1,000 บาท
งบประมาณ
กิจกรรม/ขัน้ ตอน
1.วางแผน(Plan)
1.1 แต่งตั้งคณะทำงาน
1.2 ประชุมวางแผน
1.4 จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ
2.ดำเนินการ(Do)
2.1) กิจกรรมระดมทุนจาก
สมาชิกหุ้นละ 10 บาท
2.2) เชิญวิทยาการให้ความรู้
เกี่ยวกับการผลิตน้ำยาล้างจาน
2.3) กิจกรรมช่วยเหลือสังคม
3.ตรวจสอบประเมินผล Check
สรุปผลและรายงานผล
4. ปรับปรุงต่อเนื่อง
กิจกรรม PLC

รวมเงิน

งบบุคลากร

ค่าจ้าง

งบดำเนินงาน

ค่าตอบ
แทน

500

ค่าใช้
สอย

งบลงทุน

ค่า
วัสดุ

500

ค่า
ครุภัณฑ์

ปรับปรุง
ต่อเติม

รวม

ระยะเวลา
ดำเนินการ

ผู้รับ
ผิดชอบ

พ.ค.65

ครูประภา

1-15 มิ.ย.65
21 มิ.ย.65

ครูประภา
ครูจิราภรณ์
คณะนักเรียน

1,000
7 ก.ค.65

คณะครู

1,000

31 ก.ค.65

ครูประภา

มี.ค.66

ครูประภา

5. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ผลผลิต
1. นักเรียนร้อยละ 80 รักการทำงานและมีทักษะการทำงานด้วย
ความสุจริต
2. นักเรียนที่เป็นสมาชิกร้อยละ100 ได้ผลิตภัณฑ์ไปใช้ที่บ้านและ
จัดจำหน่ายตลอดถึงทำบัญชีรายรับรายจ่าย
3. นักเรียนร้อยละ80มีความตระหนักเห็นความสำคัญเกี่ยวกับการ
ป้องกันการทุจริตและมีจิตสาธารณะ

วิธีประเมิน

เครื่องมือที่ใช้

สังเกต

แบบสังเกต

สังเกต,ตรวจสอบบัญชี

แบบบันทึก

สอบถาม

แบบสอบถาม

สังเกต

แบบสังเกต

ผลลัพธ์
นักเรียนมีความตระหนักและเห็นความสำคัญเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต
รักการทำงานและมีทักษะการทำงานด้วยความสุจริตสามารถจำหน่ายสินค้า
ทำบัญชีรายรับ รายจ่ายได้และมีจิตสาธารณะช่วยเหลือสังคม

ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ
(นางประภา บุญศิริ)

ลงชื่อ
ผู้อนุมัติโครงการ
(นางสาววรรณเพ็ญ วงศ์สุคนธ์)
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดรัตนวราราม

