
 
 
 
 

 

 
 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 

ประจำปการศึกษา 2563 
 

 

 

 

 

โรงเรียนอนุบาลวดัลูกแกประชาชนทิูศ 

สำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบรีุ  เขต ๒ 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

คำนำ 

 

วันท่ี 9 ธันวาคมของทุกปถือเปนวันตอตานคอรรัปชันสากล ไดกอกำเนิดขึ้นหลังจากที่ประชุมใหญ

สมัชชาสหประชาชาติ (UN) มีมติเห็นชอบอนุสัญญาสหประชาชาติว าดวยการตอตานการทุจริตค.ศ. 2003 

(UNCAC)อยางเปนเอกฉันทเม่ือวันท่ี31ตุลาคม2546จากนั้นประเทศภาคีสมาชิกUN191ประเทศรวมท้ังไทยไดเขารวม 

ลงนามในอนุสัญญาฯ ระหวางวันท่ี 9-11 ธันวาคม 2546 ณ ประเทศ เม็กซิโก  จึงประกาศใหวันท่ี 9 ธันวาคม        

ของทุกปเปนวันตอตานคอรรัปชันสากล (International(Anti-CorruptionDay) สำหรับปนี้ร ัฐบาลไทย รวมกับ      

สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ(สำนักงานป.ป.ช.)สำนักงานคณะกรรมการปองกัน

และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) องคกรตอตานคอรรัปชัน (ประเทศไทย) ภาคีเครือขายภาครัฐ 

ภาครัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมกำหนดจัดงานวันตอตานคอรรัปชั ่นสากล (ประเทศไทย)         

วันท่ี 9 ธันวาคม 2560 พรอมกันทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาคนับเปนมิติใหมในการสรางเจตจำนงทางการเมือง     

ท่ีรัฐบาลชุดปจจุบันใหความสำคัญในการแกไขปญหาการทุจริตเปนวาระเรงดวนและใหเปนวาระแหงชาติดวย       

การใชกลไกประสานความรวมมือกับภาครัฐ ประกอบไปดวยฝายประจำและฝายการเมือง ภาครัฐวิสาหกิจ 

ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม กลไกทางศาสนาและการศึกษา ซึ่งเปนรากฐานสำคัญในการแกไขปญหาการ ทุจริต    

ที ่ย ั ่งยืน ตามแนวทางการขับเคลื ่อนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3           

อยางเปนรูปธรรมและตอเนื่อง 

โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศตระหนักและเห็นความสำคัญของการตอตานการทุจริตจึงจัดทำ
แผนปฏิบัติ การปองกันการทุจริต เพ่ือดำเนินการปองกันการทุจริตตอไป 

 
 
 

 

    นายบรรจง  ปนปฐม 

     ผูอำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
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สารบัญ 

                                                                                                 หนา 

          คำนำ                                                                                         ก                                                       

          สารบัญ                                                                                                  ข 

          หลักการและเหตุผล                                                                                    1 

          วสิัยทัศน                                                                                                1 

          พันธกิจ                                                                                             1 

          วัตถุประสงค                                                                                            2 

          ยุทธศาสตรและมาตรการ                                                                             2 

          ผลท่ีคาดวาจะไดรับ                                                                                    6 
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แผนปฏิบัติการการปองกันการทุจริตประจำป 

 

หลักการและเหตุผล 

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กำหนดประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำ 

รับรองการปฏิบัติราชการของโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศประจำปงบประมาณ พ.ศ2563 ตัวชี้วัดท่ี7 

ระดับ ความสำเร็จของการดำเนินการ ตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต  โดยพิจารณาจากผลสำเร็จ          

ของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ   

วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาและการจัดการขอรองเรียนเรื่องการทุจริตปฏิบัติหรือละเวน 

การปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบของครู บุคลากรทางการศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ ขอกลาวหาครู บุคลากร

ทางการศึกษาที่ไมไดปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความรับผิดชอบตอประชาชนไมมีคุณธรรม ไมมีจริยธรรม ไมคำนึง     

ถึงประโยชนสวนรวมเปนทีตั้ง และไมมีธรรมาภิบาล ตามท่ีมีกฎหมาย ระเบยีบแบบแผนของ ทางราชการท่ีเก่ียวของ

ไดกำหนดไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2563   การตรวจสอบและเรื่องรองเรียนเขาสูกระบวนการสอบสวนขอเท็จจริง

แจงตักเตือนดำเนินคดีหรืออ่ืนๆ ตามระเบียบขอกฎหมายท่ีกำหนดไวในปงบประมาณ  พ.ศ.2563 

              ในการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563นั้นโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศไดทำการศึกษาและวิเคราะหขอมูล        

จากแผนปฏิบัติการปองกัน และปราบปราม การทุจริตสถานศึกษาและผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกัน

และปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563  โดยกำหนดใหสถานศึกษาตองจัดทำ

แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตในหนวยงานของตนเพื่อสนับสนุน   และสอดคลองกับยุทธศาสตร   

วาดวยการปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 4 ยุทธศาสตร ดังนี้ 

            ยุทธศาสตรท่ี 1 เสรมิสรางจิตสำนึก คานิยมใหสถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

            ยุทธศาสตรท่ี 2 บูรณาการหนวยงานทุกภาคสวน ในการปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

            ยุทธศาสตรท่ี 3 เสรมิสรางความเขมแข็งในการปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

            ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนในการปองกันและปราบปราม 

                               การทุจริตสถานศึกษา  

วิสัยทัศน 

“ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลผูปกครอง ชุมชน 
คณะกรรมการสถานศึกษารวมือรวมใจปองกันและปราบปรามการทุจริต” 

พันธกิจ 

1.  เสริมสรางจิตสำนึกและคานิยม ใหกับครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนยึดหลักธรรมาภิบาล 

2. บูรณาการหนวยงานทุกภาคสวนเพ่ือเสริมสราง และพัฒนาเครือขายดานการปองกันและปราบปราม 
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 การทุจริตในสถานศึกษา 
 

            3. สงเสริมบทบาทผู ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาใหเขามามีสวนรวมในการปองกัน          

และปราบปรามการทุจริต 

             4. สรางกลไกและพัฒนาระบบการตรวจสอบ ถวงดุลการใชอำนาจหนาที ่ของรัฐใหมีความเขมแข็ง         

และมีประสิทธิภาพ 

             5.สงเสริม/สนับสนุนการจัดองคความรูดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาอยางจริงจัง 

และตอเนื่อง 

วัตถุประสงค 
 
             1. เพ่ือสงเสริมและพัฒนาการบริหารงานของสวนราชการภายในสถานศึกษาใหมีความโปรงใส และเปน

ธรรม 
 
             2. เพ่ือสงเสริมใหครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนปฏิบัติงานดวยความซ่ือสัตยสุจริตและ รับผิดชอบ 

ตอประชาชน 

             3. เพ่ือสงเสริมใหสถานศึกษาปฏิบัติตามหลักคุณธจริยธรรมและนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใน

การปฏิบัติ  
 
             4. เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งและการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการปองกันและ ปราบปรามการ

ทุจริต 

ยุทธศาสตรและมาตรการ/แนวทางดำเนินงาน 

ยุทธศาสตรท่ี 1  : เสริมสรางจิตสำนึก  คานิยม  ใหสถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

วัตถุประสงค  

       มุงสงเสริมเสริมสรางจิตสำนึกและคานิยมใหแกสถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมี ทัศนคติ 

วิสัยทัศน ในการรวมกันแกไขและรับผิดชอบตอปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบสถานศึกษา รวมท้ังการรณรงค 

เผยแพร ประชาสัมพันธ ใหทุกภาคสวนมีวินัย เคารพกฎหมาย กฎและระเบียบ ท่ีจะเปน กลไกในการแกไขปญหา 

การพัฒนา ตลอดจนเปนการวางรากฐานในการปองกันและปราบปรามการทุจริตใน ภาครัฐไดอยางมีประสิทธิภาพ 

มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน  

           1. สงเสริมการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

               1.1 เสริมสรางความรูความเขาใจแกครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ใหปฏิบัติงานและ ดำเนินชีวิต

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

               1.2 ประยุกตการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใหเกิดมรรคผลในทางปฏิบัติ 
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               1.3 จัดใหมีหลักสูตรการเรียนรูหรือการฝกอบรมเก่ียวกับการใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจ  พอเพียง แกครู 

บุคลากรทางการศึกษา  นักเรียน 

               2. สงเสริมใหครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ไดเรียนรูและปฏิบัติงานตามหนาท่ีดวยหลัก ธรรมาภิบาล 

               2.1 สงเสริมใหครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีความรู ความเขาใจ รวมท้ังมีการ ฝกอบรมเพ่ือให

ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล  

               2.2 สงเสริมใหครู บุคลากรทางการศึกษานักเรียน ไดประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทาง คุณธรรม

และ จริยธรรม  

               2.3 ควบคุม กำกับ ดูแลการปฏิบัติงาน การประพฤติปฏิบัติตนของครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 

ใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 

            3. กำหนดใหมีหลักสูตรทางการศึกษาเพ่ือใชเปนเครื่องมือในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

สถานศึกษา  

               3.1 จัดใหมีหลักสูตรทางการศึกษา/หลักสูตรการฝกอบรม ดานการปองกันและปราบปราม การทุจริต

สถานศึกษา  

               3.2 กำหนดใหหลักสูตรดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา เปนหลักสูตร บังคับท่ีใช

ฝกอบรมครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ทุกระดับ  

               3.3 สงเสริมแหลงเรียนรูทางวิชาการ ตลอดจนขอมูลขาวสารดานการปองกันและ ปราบปรามการทุจริต

สถานศึกษา 

            4. สงเสริมคานิยมการยกยองและเชิดชูความดีความซ่ือสัตยสุจริต และการตอตานการทุจริต  

               4.1 สงเสริมการสรางแรงจูงใจใหครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ปฏิบัติหนาท่ีราชการ ดวยความ

ซ่ือสัตย สุจริต เสียสละเพ่ือประโยชนสวนรวม  

               4.2 รณรงค เผยแพรประชาสัมพันธใหสังคมมีคานิยม ยกยอง เชิดชู และเห็นคุณคาของการ ประพฤติ

ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม  

               4.3 สงเสริม เชิดชู หนวยงานหรือบุคคลท่ีมีผลงานดีเดนดานการปองกันและปราบปรามการ ทุจริต

สถานศึกษา  

               4.4 สงเสริม สนบัสนุนใหทุกภาคสวนรวมกันสรางคานิยมในการปองกันและปราบปราม การทุจริต

สถานศึกษา 

 

ยุทธศาสตรท่ี 2 : บูรณาการหนวยงานทุกภาคสวน ในการปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

วัตถุประสงค  
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             มุงประสานความรวมมือระหวางหนวยงานสถานศึกษากับทุกภาคสวนในการปองกันและ ปราบปรามการ

ทุจริตสถานศึกษา สงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของผูปกครอง ชุมชน คณะกรรมการ สถานศึกษาในการติดตาม 

ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในสถานศึกษา เสริมสรางและพัฒนา เครือขายผูปกครอง ชุมชน 

คณะกรรมการสถานศึกษาใหเปนกลไกในการตรวจสอบ ถวงดุล รวมถึงการสราง หลักประกันความปลอดภัยในการ

แจงขอมูลหรือเบาะแสในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

 

มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน  

             1. บูรณาการหนวยงานสถานศึกษากับองคกรทุกภาคสวนเพ่ือสรางความตระหนักและปลูกจิตสำนึก การ

เปนพลเมืองดี  

                1.2 สงเสริม สนบัสนุน องคกรและบุคลากรทางดานสื่อสารมวลชนใหมีความเขมแข็งและ เปนอิสระใน

การทำหนาท่ีตรวจสอบและเผยแพรขอมูลขาวสารใหสาธารณชนรับทราบ  

                1.3 สงเสริมสนบัสนุนใหสถานศึกษามีระบบอินเทอรเน็ต เพ่ือทำการเผยแพรประชาสัมพันธ ในการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา โดยมีเว็บบอรดเพ่ือติดตอสื่อสารระหวางกัน  

                1.4 เสริมสรางและพัฒนาเครือขายผูปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา 

           2. สงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ  

                2.1 เสริมสรางกระบวนการเรียนรูเพ่ือใหผูปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษามี ความตื่นตัวตอ

สภาพปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในสถานศึกษา  

                2.2 สรางและพัฒนาชองทางในการรับแจงขอมูลหรือเบาะแส ใหมีความสะดวกหลากหลาย รวมท้ัง

สรางหลักประกันความปลอดภัยใหแกบุคคล หนวยงานหรือขอมูลนั้น  

                2.3 สงเสริมสิทธิในการรับรูและการเขาถึงขอมูลขาวสาร  

                2.4 กำหนดมาตรการสรางแรงจูงใจใหแกผูแจงขอมูลหรือเบาะแส ใหไดรับรางวัลตอบแทน  

                2.5 ใหองคกรหรือบุคลากรดานสื่อสารมวลชนเปนสื่อกลางในการแสวงหาความรวมมือเพ่ือ ปองกัน

และปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

            3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอำนาจทางการศึกษา  

                3.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและ สถานศึกษา โดย

เนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน  

                3.2 พัฒนาประสิทธิภาพการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามกลยุทธจุดเนน เพ่ือ พัฒนาคุณภาพ

ทางการศึกษา 

ยุทธศาสตรท่ี 3 : เสริมสรางความเขมแข็งในการปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

วัตถุประสงค            
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                มุงพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถวงดุลการใชอำนาจใหเหมาะสม ชัดเจนและมี

ประสิทธิภาพ สรางกลไกความรวมมือระหวางหนวยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนใหมีศักยภาพ ในการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต สงเสริมความรวมมือดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตกับ หนวยงานทุกภาคสวน 

มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน  

            1. พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม พรอมท้ังสรางความโปรงใสและเปนธรรมในการ 

บริหารงานบุคคลภายใตระบบคุณธรรม  

                1.1 ใหสถานศึกษาท่ีมีพันธกิจดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต มีโครงสรางของ หนวยงาน 

อัตรากำลัง การบริหารงานบุคคล และงบประมาณท่ีเหมาะสม สอดคลอง กับภารกิจและความรับผิดชอบ  

                1.2 สนับสนุนใหมีการตรวจสอบและถวงดุลการใชอำนาจระหวางหนวยงานสถานศึกษา ดวยกันเอง                  

                1.3 ใหสถานศึกษา ควบคุม กำกับ ติดตาม ประเมินผล การใชอำนาจในการปฏิบัติงานดาน การปองกัน

และปราบปรามการทุจริต 

            2 . สรางกลไกความรวมมือระหวางหนวยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนใหมีศักยภาพในการปองกัน และ

ปราบปรามการทุจริต  

                2.1 วางแนวทางและสงเสริมบทบาทความรวมมือระหวางหนวยงานสถานศึกษากับ ภาคเอกชน ในการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริต  

                2.2 ประสานความรวมมือกับองคกรภาคเอกชนเก่ียวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตใน

สถานศึกษา 

            3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกร  

                3.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา  

                3.2 พัฒนาปรับปรุงและเผยแพรหลักเกณฑในการบริหารงานท่ีโปรงใสและเปนธรรม  

            4. สงเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานดานการจัดระบบการควบคุมภายในและบริหารจัดการความ เสี่ยง                       

                4.1 สงเสริมใหมีการจัดทำรายงานการควบคุมภายในของสถานศึกษา  

                4.2 สงเสริมสนบัสนุนใหทุกสถานศึกษามีแผนการตรวจสอบภายในท่ีเปนระบบและมี ประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตรท่ี 4 : พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการปองกันและปราบปรามการ ทุจริต

สถานศึกษา  

วัตถุประสงค 

            มุงพัฒนาสมรรถนะ และขีดความสามารถใหครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการ ปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาใหสัมฤทธิผลไดอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือแกไขสภาพปญหาการ ทุจริตใหเปนระบบ

อยางตอเนื่อง สรางมาตรฐานทางวิชาชีพใหสามารถรวมมือหรือประสานการปฏิบัติกับ องคกรทุกภาคสวน 

มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน  
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            1. พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถของครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการปองกัน และ

ปราบปรามการทุจริต  

                 1.1 กำหนดใหครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ฝกอบรมหลักสูตรดานการปองกันและ ปราบปราม

การทุจริต ในสถานศึกษา เพ่ือใหมีความเชี่ยวชาญ  

                  1.2 กำหนดใหมีหลักสูตรการศึกษา และหลักสูตรการฝกอบรมวิชาชีพดานการปองกันและ 

ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

            2. สรางมาตรฐานทางวิชาชีพดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  

                2.1 สงเสริมใหสถานศึกษารวมกันสรางมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ  

                2.2 กำหนดใหมีหนวยงานหลัก เพ่ือรับผิดชอบในการติดตามประเมินผล รวมถึงการลงโทษ ครู 

บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 

 

            3. สงเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  

                3.1 สงเสริมและสนับสนุนใหมีการฝกอบรมครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน หลักสูตร การบริหาร

กิจการบานเมืองท่ีดี  

                3.2 สงเสริมและสนับสนุนใหมีการฝกอบรมหลักสูตรคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติ หนาท่ีและ

แนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ตาง ๆ 

            4.  สงเสริมและสนับสนุนใหมีการสรางองคความรูเรื่องการปองกันและปราบปรามการทุจริตใน 

สถานศึกษา  

                4.1 จัดใหมีกิจกรรมการสรางองคความรูในเรื่องการปองกันและปราบปรามการทุจริต สถานศึกษา แก

ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน  

                4.2 สงเสริมใหหนวยงานภาครัฐมีการแลกเปลี่ยนความรู และขอมูลขาวสารดานการปองกัน และ

ปราบปรามการทุจริต 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

            1. โรงเรียนบานเอราวัณ ปฏิบัติหนาท่ีดวยความโปรงใสและเปนธรรม  

            2. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีจิตสำนึกในการเปนพลเมืองดี ปฏิบัติงานตาม ระเบียบวินัย 

และมีความซ่ือสัตยสุจริต  

            3. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีความรูเรื่องการปองกันและปราบปรามการทุจริตใน 

สถานศึกษามากยิ่งข้ึน  
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            4. โรงเรียนบานเอราวัณ ปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง

เปนแนวทางปฏิบัติ  

            5. โรงเรียนบานเอราวณั มีความเขาใจและใหความรวมมือในกิจกรรมการปองกันและปราบปราม การ

ทุจริตในสถานศึกษา  

            6. สงผลตอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมในสถานศึกษาไดอยางม่ันคงและยั่งยืนตลอดไป 

บทสรุป 

              แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนบานเอราวัณ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

จัดทำขึ ้นเพื ่อใชเปนแนวทางในการดำเนินงานในดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตของสถานศึกษา

ปฏิบัติงานในดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตใหบรรลุตามวัตถุประสงค เกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่คาดหวังไว 

ทำใหการปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาที่ของขาราชการเปนไปในลักษณะที่มีความรับผิดชอบ ทำใหผูปกครอง ชุม

ขน คณะกรรมการสถานศึกษา มีความเชื่อถือในความมีคุณธรรม ความมีจริยธรรม การปฏิบัติหนาท่ีโดยการคำนึงถึง

ประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน และการยดึม่ันในหลักธรรมาภิบาล สามารถแกไขปญหาการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบของคณะครู บุคลากรทางการ ศึกษา นักเรียน ใหลดนอยลงไดอยางมีประสิทธิภาพ และบังเกิดผล

อยางเปนรูปธรรมมากยิ่งข้ึน 

             ดังนั้น ในการดำเนินงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ตองบูรณาการและอาศัย

ความรวมมือจากทุกภาคสวน และจะตองปฏิบัติอยางตอเนื่องใหเปนระบบ โดยหากมีการบูรณาการ ความรวมมือ

จากทุกภาคสวนอยางจริงจังและตอเนื่องแลว ก็จะสงผลตอการบรรลุตามผลสัมฤทธิ์ท่ีคาดหวังไว สวนราชการ      

และสถานศึกษา ปฏิบัติหนาท่ีดวยความโปรงใสและเปนธรรม คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีความรูเรื่อง

การปองกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษามากยิ่งข้ึน มีจิตสำนึกในการเปน พลเมืองดี ปฏิบัติงาน          

ตามระเบียบวินัย และมีความซ่ือสัตยสุจริต ทุกภาคสวนมีความเขาใจและใหความ รวมมือในกิจกรรมการปองกัน   

และปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เปนแนวทางปฏิบัติ รวมถึงสงผลตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมใน ระดับจังหวัดและระดับประเทศใหยั่งยืนไดอีก

ดวย 

 

 

 

       นายบรรจง ปนปฐม 
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