
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

หลักการและเหตุผล 

การทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นปัญหาที่มีมานาน และยิ่งมีกระบวนการที่มีความซับซ้อนมากขึ้นถือเป็น 

ปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งในองค์การภาครัฐและเอกชน ซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงขึ้น ส่งผลให้เกิดวิกฤตศรัทธาต่อ 

สังคมไทย ปัจจุบันมีการตรวจสอบและเผยแพร่ให้สาธารณชนได้รับทราบ ท าให้ประชาชนให้ความสนใจ การ

ท างานของภาครัฐมากยิ่งขึ้น ประเทศไทยได้พยายามแก้ปัญหาการทุจริตมาอย่างต่อเนื่อง มีการบูรณาการ 

ความร่วมมือให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น ด้วยการด าเนินตามยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุ 

รจิตระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๕) และยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐) ซึ่งพบว่าการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสังคมไทยมีผลในระดับ 

หนึ่ง และจ าเป็นต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องด้วยยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ที่เป็นรูปธรรม ที่สามารถป้องกันและ 

ปราบปรามการทุจริตที่ทวีความซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริตระยะที่๒(พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๖๐) ได้ก าหนด วิสัยทัศน์

ว่า “สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมและร่วมกันป้องกันและปราบปรามการ ทุจริต เป็นที่

ยอมรับในระดับสากล” ซึ่งรัฐมีความประสงค์จะให้หน่วยงานในสังกัดมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์นี้

จึงได้เกิดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันทุจริต” (โครงการ

โรงเรียนสุจริต) โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) บูรณาการความร่วมมือกับ ส านักงาน

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ในการปลูกสงคุณธรรม จริยธรรม

ให้เด็กและเยาวชน 

ปัจจุบันทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้ก้าวเข้าสู่ระยะที่ 

๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานซึ่งเป็นหน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบ งาน

การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้กับเยาวชนส่วนใหญ่ของประเทศ ให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพในอนาคต ตระหนัก

ในความส าคัญของการเตรียมการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา ได้ร่วมเป็น ส่วนหนึ่ง

ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 

และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) มาอย่างต่อเนื่องโดย ด าเนิน



โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) เพ่ือ 

วางรากฐานการปลูกจิตส านึก ซึ่งเป็นกลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศชาติ โรงเรียน 

ชุมชนบ้านบางเสร่เป็นหนึ่งในสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ มีการบริหารจัดการที่ดีมุ่งเน้นเสริมสร้างมาตรฐาน

ด้าน คุณธรรม จริยธรรม ให้แก่บุคคลากร และพัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งป้องกันและ 

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากร น าไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม และเป็น 

เครื่องมือขึ้นน าการพัฒนาหน่วยงานจากทุกภาคส่วน ให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือกันอย่างจริงจังในการ 

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยมีวัตถุประสงค์หลัก ๓ ประการ คือ 

๑. สังคมไทยมีวัฒนธรรมต่อต้านทุจริต มีรากฐานความคิดท่ีต้องการสร้างชาติที่สุจริต 

๒. บริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปราม การ

ทุจริต 

๓. ระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม กระจาย และถ่วงดุลอ านาจมีประสิทธิภาพ เป็นไปตาม 

หลักธรรมาภิบาล 

ในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนวัดสุทธาวาส ประจ าปีงบประมาณ 

๒๕๖4 นั้น โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ ได้ท าการ ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากแผนปฏิบัติการป้องกันและ 

ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา และผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

สถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 โดยก าหนดให้สถานศึกษาต้องจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน และ

ปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานของตน เพ่ือสนับสนุนและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการ ปราบปราม

การทุจริตสถานศึกษา ๔ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยม ให้สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

สถานศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริตสถานศึกษา 



วิสัยทัศน์ 

ภายในปีการศึกษา ๒๕67  โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่เป็นสถานศึกษาชั้นน า สร้างผลงานระดับประเทศ 

นักเรียนมีคุณภาพสากล มีทักษะในศตวรรษที่ 21 พัฒนาการสมวัย มีวินัย ซื่อสัตย์และมีจิตสาธารณะ มีทักษะ

พ้ืนฐานการท างานการอาชีพ เพ่ือรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้กระบวนการไตรสิกขาเป็นพื้นฐาน โดยความร่วมมือของชุมชน 

พันธกิจ 

1. พัฒนานักเรียนที่มีคุณภาพมาตรฐานสากลและมีทักษะในศตวรรษที่ 21 

2. ส่งเสริมการเรียนรู้และฝึกทักษะพ้ืนฐานการอาชีพเพ่ือรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 

3. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ด้วยกระบวนการไตรสิกขา 

4. ส่งเสริมนักเรียนให้ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

5. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ 

 6. พัฒนาความร่วมมือของชุชนในการจัดการศึกษา 

 7.  ส่งเสริมสนับสนุนด้านความเสมอภาคและโอกาสทางการศึกษา



วัตถุประสงค ์

๑. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงานของส่วนราชการภายในสถานศึกษาให้มี ความโปร่งใส และ เป็นธรรม 

๒. เพ่ือส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ปฏิบัติงานด้วยความชื่อสัตย์ สุจริต และ รับผิดชอบต่อ

ประชาชน 

๓. เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษา ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงมาใช้

ในการปฏิบัติ 

๔. เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริต 

ยุทธศาสตร์และมาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 

ยุทธศาลตร์ที่ ๑ : เสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยม ให้สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

วัตถุประสงค ์

มุ่งส่งเสริมเสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยมให้แก่สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีทัศนคติ 

วิสัยทัศน์ ในการร่วมกันแก่ไขและรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบสถานศึกษา รวมทั้งการ รณรงค์ 

เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ทุกภาคส่วนมีวินัย เคารพกฎหมาย กฎและระเบียบ ที่จะเป็นกลไกในการ แก้ไขปัญหา การ

พัฒนา ตลอดจนเป็นการวางรากฐานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐได้ อย่างมีประสิทธิภาพ 

มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 

๑. ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๑.๑ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ให้ปฏิบัติงานและด าเนิน ชีวิต

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๑.๒ ประยุกต์การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดมรรคผลในทางปฏิบัติ 

๑.๓ จัดให้มีหลักสูตรการเรียนรู้หรือการฝึกกอบรมเกี่ยวกับการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่ครู  

บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 

๒. ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ได้เรียนรู้และปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยหลัก ธรรมาภิบาล 

๒.๑ ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งมีการ 'ฟิกอบรม เพ่ือให้

ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 

๒.๒ ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ได้ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทาง คุณธรรมและ



จริยธรรม 

๒.๓ ควบคุม ก ากับ ดูแลการปฏิบัติงาน การประพฤติปฏิบัติตนของครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ให้

เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 

๓. ก าหนดให้มีหลักสูตรทางการศึกษาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สถานศึกษา 

๓.๑ จัดให้มีหลักสูตรทางการศึกษา/หลักสูตรการ'ฟิกอบรม ด้านการป้องกันและปราบปราม การทุจริต

สถานศึกษา 

๓.๒ ก าหนดให้หลักสูตรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา เป็นหลักสูตรบังคับที่ ใช้

ฝึกอบรมครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ทุกระดับ 

๓.๓ ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการ ตลอดจนข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันและปราบปราม การทุจริต

สถานศึกษา 

๔. ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชูความดี ความชื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต 

๔.๑ ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วย ความ

ซ่ือสัตย์ สุจริต เลียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 

๔.๒ รณรงค์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สังคมมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของ การประพฤติ

ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 

๔.๓ ส่งเสริม เชิดชู หน่วยงานหรือบุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

สถานศึกษา 

๔.๔ ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างค่านิยมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

สถานศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที-่๒ : บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

วัตถุประสงค ์

มุ่งประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปราม การทุจริต

สถานศึกษา ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาใน การติดตาม 

ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติ มิชอบในสถานศึกษา เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน 

คณะกรรมการสถานศึกษาให้เป็นกลไกในการตรวจสอบ ถ่วงดุล รวมถึงการสร้างหลักประกันความ ปลอดภัยในการ

แจ้งข้อมูลหรือเบาะแสในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 



มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 

๑. บูรณาการหน่วยงานสถานศึกษากับองค์กรทุกภาคส่วนเพ่ือสร้างความตระหนักและปลูกจิตส านึกการเป็น

พลเมืองด ี

๑.๑ ประสานความร่วมมือทางด้านข้อมูลและการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับองค์กรทุก

ภาคส่วน 

๑.๒ ส่งเสริม สนับสนุน องค์กรและบุคลากรทางด้านสื่อสารมวลชนให้มีความเข้มแข็งและเป็นอิสระ ในการ

ท าหน้าที่ตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนรับทราบ 

๑.๓ ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบอินเทอร์เน็ต เพ่ือท าการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ใน การป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา โดยมีเว็บบอร์ดเพ่ือติดต่อสื่อสารระหว่างกัน 

๑.๔ เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา 

๒. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 

๒.๑ เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษามีความตื่นตัว ต่อ

สภาพปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในสถานศึกษา 

๒.๒ สร้างและพัฒนาช่องทางในการรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้มีความสะดวกหลากหลายรวมทั้ง สร้าง

หลักประกันความปลอดภัยให้แก่บุคคล หน่วยงานหรือข้อมูลนั้น 

๒.๓ ส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 

๒.๔ ก าหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้แจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้ได้รับรางวัลตอบแทน 

๒.๕ ให้องค์กรหรือบุคลากรด้านสื่อสารมวลชนเป็นสื่อกลางในการแสวงหาความร่วมมือเพ่ือป้องกัน และ

ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

๓. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอ านาจทางการศึกษา 

๓.๑ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา โดยเน้นการ

มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

๓.๒ พัฒนาประสิทธิภาพการติดตามประเมินผลการด าเนินการตามกลยุทธ์จุดเน้น เพ่ือพัฒนา คุณภาพ

ทางการศึกษา 

 



ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

วัตถุประสงค์ 

มุ่งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อ านาจให้เหมาะสมชัดเจนและมี 

ประสิทธิภาพ สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกัน และ

ปราบปรามการทุจริต ส่งเสริมความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับหน่วยงานทุกภาค ส่วน 

มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 

๑. พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม พร้อมทั้งสร้างความโปร่งใสและเป็นธรรมในการ 

บริหารงานบุคคลภายใต้ระบบคุณธรรม 

๑.๑ ให้สถานศึกษาที่มีพันธกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีโครงสร้างของหน่วยงาน 

อัตราก าลัง การบริหารงานบุคคล และงบประมาณที่เหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจและความ 

รับผิดชอบ 

๑.๒ สนับสนุนให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อ านาจระหว่างหน่วยงานสถานศึกษาด้วยกันเอง 

๑.๓ ให้สถานศึกษา ควบคุม ก ากับ ติดตาม ประเมินผล การใช้อ านาจในการปฏิบัติงานด้าน การป้องกัน

และปราบปรามการทุจริต 

๒. สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกันและ 

ปราบปรามการทุจริต 

๒.๑ วางแนวทางและส่งเสริมบทบาทความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนใน การ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

๒.๒ ประสานความร่วมมือกับองค์กรภาคเอกชนเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน 

สถานศึกษา 

๓. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร 

๓.๑ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา 

๓.๒ พัฒนาปรับปรุงและเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการบริหารงานที่โปร่งใสและเป็นธรรม 

๔. ส่งเสริมประสิทธิภาพการด าเนินงานด้านการจัดระบบการควบคุมภายในและบริหารจัดการ ความเสี่ยง 

๔.๑ ส่งเสริมให้มีการจัดท ารายงานการควบคุมภายในของสถานศึกษา 



๔.๒ ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกสถานศึกษามีแผนการตรวจสอบภายในที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและปราบปราม การทุจริต

สถานศึกษา 

วัตถุประสงค ์

มุ่งพัฒนาสมรรถนะ และขีดความสามารถให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและ ปราบปราม

การทุจริตสถานศึกษาให้สัมฤทธิผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือแก่ไขสภาพปัญหาการทุจริตให้เป็น ระบบอย่าง

ต่อเนื่อง สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพให้สามารถร่วมมือหรือประสานการปฏิบัติกับองค์กรทุก ภาคส่วน 

มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 

๑. พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถของครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและ 

ปราบปรามการทุจริต 

๑.๑ ก าหนดให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ฝึกกอบรมหลักสูตรด้านการป้องกันและ ปราบปราม

การทุจริต ในสถานศึกษา เพ่ือให้มีความเชี่ยวชาญ 

๑.๒ ก าหนดให้มีหลักสูตรการศึกษา และหลักสูตรการฝึกกอบรมวิชาชีพด้านการป้องกันและ ปราบปราม

การทุจริตสถานศึกษา 

๒. สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

๒.๑ ส่งเสริมให้สถานศึกษาร่วมกันสร้างมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ 

๒.๒ ก าหนดให้มีหน่วยงานหลัก เพ่ือรับผิดชอบในการติดตามประเมินผล รวมถึงการลงโทษครู บุคลากร

ทางการศึกษา นักเรียน 

๓. ส่งเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

๓.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกกอบรมครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน หลักสูตร การบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดี 

๓.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฟิกอบรมหลักสูตรคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่และ 

แนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ต่าง ๆ 

๔. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสร้างองค์ความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน สถานศึกษา 

๔.๑ จัดให้มีกิจกรรมการสร้างองค์ความรู้ในเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา แก่ ครู 



บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 

๔.๒ ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีการแลกเปลี่ยนความรู้ และข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันและ 

ปราบปรามการทุจริต 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑. โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่มีการบริหารงานภายในโปร่งใส และเป็นธรรม 

๒. ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ปฏิบัติงานด้วยความชื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบต่อ ประชาชน 

๓. โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงมาใช้

ในการปฏิบัติ 

๔. โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่มีความเข้มแข็ง และทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปราม การ

ทุจริต 

บทสรุป 

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสถานศึกษา ปฏิบัติงาน

ในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่คาดหวัง ไว้ ท าให้การ

ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่มีความรับผิดชอบ ท าให้ ผู้ปกครอง ชุมชน และ

คณะกรรมการสถานศึกษา มีความเชื่อถือ การปฏิบัติหน้าที่โดยการค านึงถึงประโยชน์ ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วน

ตน และการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล สามารถแกไขปัญหาการทุจริตและ ประพฤติมิชอบของคณะครู บุคลากร

ทางการศึกษา นักเรียน ให้ลดน้อยลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 

ดังนั้น ในการด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ต้องบูรณาการและอาศัย ความ

ร่วมมือจากทุกภาคส่วน และจะต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องให้เป็นระบบ โดยหากมีการบูรณาการความ ร่วมมือจากทุก

ภาคส่วนอย่างจริงจังและต่อเนื่องแล้ว ก็จะส่งผลต่อการบรรลุตามผลสัมฤทธที่คาดหวังไว้ ส่วน ราชการและ

สถานศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีความรู้เรื่องการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษามากยิ่งขึ้น มีจิตส านึกในการเป็น พลเมืองดี ปฏิบัติงานตามระเบียบ

วินัย และมีความชื่อสัตย์สุจริต ทุกภาคส่วนมีความเข้าใจและให้ความร่วมมือ ในกิจกรรมการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตสถานศึกษา ปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และยึด หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทาง

ปฏิบัติ รวมถึงส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับ จังหวัดและระดับประเทศให้ยั่งยืนได้อีกด้วย 


