
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ของสถานศึกษา 
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โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา 

ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต ๑ 
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ค าน า 
 
 

การทุ จรุ ตเปุ นปุ ญหาใหญุ ของสุ งคมไทยมาเปุ นเวลาชุ านานและฉุ ดร ง้ความเจรุ ญกุ าวหนุ าในการพุ ฒนาุ
ศ กยภาพและขีดความสามารถในการแข งข นของประเทศุซึ่งปัจจ บ นได ทวีความร นแรงขึ้นอย างต อเนื่องุทุาให เก ดุ
ความเสียหายในวงกว างุ โดยส งผลกระทบต อระบบเศรษฐก จุ ระบบส งคมุ และการเมืองการปกครองและการุ
บรุ หารราชการแผุ นดุ นเปุ นอยุ างมากุ ุ การแกุ ปุ ญหาการทุ จรุ ตจุึงเปุ นส ุ งสุาคุ ญทีุ หนุ วยงานในภาครุ ฐุ ุ ซึุ งเปุ นุ
หน วยงานหลุ กในการข บเคลื่อนประเทศไทยให มุีความเจรุ ญก าวหน าสามารถแขุ งข นก บต างชาต ไดุ อย างเท าเทุียมท่ีุ
ตุ องประสานความรุ วมมุือท ุ งภาคเอกชนและภาคประชาส งคมเพุืุ อรุ วมกุ นพุ ฒนาปร บปรุ งระบบการบร หารจ ดการุ
และพ ฒนาคนควบคู ก นไปพร อมๆก นุ โดยการปลูกฝังความซื่อส ตย์ส จร ตุ ร บผ ดชอบุ มีว น ยุ ตลอดจนค าน ยมุ
อุื่นๆที่ถูกตุ องุ ุ รวมท ้งเข าใจว ุถีชีวุ ตทีุ มุีความหมายและคุ ณคุ าประกอบก บคณะรุ กษาความสงบแหุ งชาต ุ ได มุีคุาส ุ งุ
ท่ีุ ๖๙/๒๕๕๗ุ เรืุ องมาตรการปุ องกุ นและแกุ ไขปุ ญหาการทุ จรุ ตประพฤตุ มุ ชอบุ ุ โดยทุ กสุ วนราชการ
และุหนุ วยงานของรุ ฐุกุาหนดุมาตรการหรุือแนวทางแก ุไขปุ ญหาการทุ จรุ ตประพฤตุ มุ ชอบโดยม ุ งเนุ นการสรุ าง
ธรรุ มาภ บาลในการบร หารงานและส งเสร มการมีส วนร วมจากท กภาคส วนในการตรวจสอบเฝ้าระว งเพ่ือสก ดก ้นม 
ให ุเก ดการท จร ตได ุเพ่ือให การดุาเน นการด งกล าวุบรรล ผลได อย างเป็นรูปธรรมุโรงเรียนช มชนบ านโต นศรีพ มล
ว ทยาุจึงได จ ดทุาุแผนปฏ บ ต การป้องก นและปราบปรามการท จร ตภาคร ฐประจุ าปีงบประมาณุ๒๕๖๒-๒๕๖๕ุ
ขึ้นนุเพ่ือข บเคลื่อนุยุ ทธศาสตรุ์ชาตุ วุ าดุ วยการปุ องกุ นและปราบปรามการทุ จรุ ตภาครุ ฐุใหุ เกุ ดผลในทางปฏุ บุ ตุ 
และเพุืุ อขุ บเคลืุ อนุ ยุ ทธศาสตรุ์และกลยุ ทธุ์ของโรงเรุียนช มชนบ านโต นศรีพ มลว ทยาุ ใหุ บรรลุ เปุ าหมายและ
ผลสุ มฤทธ ุ์ตามุวุ สุ ยทุ ศนุ์ทีุ กุาหนดไว ุซึ่งเป็นนโยบายระด บชาต อุีกทางหนึ่งด วย 

 
 

โรงเรียช มชนบ านโต นศรีพ มลว ทยา 
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ส่วนที่ ๑ 
๑. หลักการและเหตุผล 

 

ด วยปัจจ บ นุโรงเรียนช มชนบ านโต นศรีพ มลว ทยาุเป็นหน วยงานที่มีความใกล ช ดก บช มชนุและตามที่
ส าน กงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก นุเขตุ๑ุได เลือกให โรงเรียนช มชนบ านโต นศรีพ มลว ทยาุเป็น
โรงเรียนส จร ตุด งน ้นุเพื่อให โรงเรียนุด าเน นการตามแผนปฏ บ ต การป้องก นและปราบปรามการท จร ตสถานศึกษาุ
เพื่อข บเคลื่อนย ทธศาสตร์ชาต ว าด วยุการป้องก นและปราบปรามการท จร ตสถานศึกษาุและการจ ดการข อ
ร องเรียนเรื่องการท จร ตการปฏ บ ต หรือละุเว นการปฏ บ ต หน าที่โดยม ชอบของครูบ คลากรทางการศึกษาุใน
ปีงบประมาณุพ.ศ.ุ๒๕๖๒ และข อกล าวหาครูุบ คลากรทางการศึกษาุท่ีไม ได ปฏ บ ต หน าท่ีราชการด วยความ
ร บผุ ดชอบตุ อประชาชนุุไม มุีค ณธรรมุไม มุีจร ยธรรมุไม คุานึงถึงประโยชน์ส วนรวมเป็นทีุ ต ้งุและไม มุีธรรมาภ บาลุ
ตามทุี่มกีฎหมายุระเบียบุแบบแผนของทางราชการุที่เกี่ยวข องได กุาหนดไว ในปีงบประมาณุพ.ศ.ุ๒๕๖๒ การ
ตรวจสอบและนุาเรื่องร องเรียนเข าสู กระบวนการุสอบสวนข อเท จจร งุการแจ งต กเตือนุดุาเน นคดีุหรืออ่ืนๆุ
ตามระเบียบข อกฎหมายที่กุาหนดไว ในปีงบประมาณุพ.ศ.ุุ ๒๕๖๒ 

ในการจ ดทุาแผนปฏ บ ต การป้องก นและปราบปรามการท จร ตโรงเรียนช มชนบ านโต นศรีพ มลว ทยาุ
ประจุาปีงบประมาณุพ.ศ.ุ๒๕๖๒ุน ้นุโรงเรียนช มชนบ านโต นศรีพ มลว ทยาุได ทุาการศึกษาและว เคราะห์ข อมูล
จากแผนปฏ บ ต การป้องก นและุปราบปรามการท จร ตสถานศึกษาุและผลการดุาเน นการตามแผนปฏ บ ต การ
ป้องก นและปราบปรามการท จร ตุสถานศึกษาุประจุาปีงบประมาณุพ.ศ.ุ๒๕๖๒ุโดยกุาหนดให สถานศึกษาต อง
จ ดทุาแผนปฏ บ ต การป้องก นและุปราบปรามการท จร ตในหน วยงานของตนุเพื่อสน บสน นและสอดคล องก บ
ย ทธศาสตร์ว าด วยการปราบปรามการุท จร ตสถานศึกษาุ๔ุย ทธศาสตร์ุด งนี้ 

ย ทธศาสตร์ทีุ่๑ เสร มสร างจ ตสุานึกุค าน ยมุุให สถานศึกษาบร หารงานตามหล กธรรมาภ บาล 
ย ทธศาสตร์ที่ ุ๒ บูรณาการหน วยงานท กภาคส วนุในการป้องก นและปราบปรามการท จร ตุ

สถานศึกษา 
ย ทธศาสตร์ทีุุ่๓  เสร มสร างความเข มแข งในการป้องก นและปราบปรามการท จร ตสถานศึกษา 
ย ทธศาสตร์ทีุ่๔ พ ฒนาศ กยภาพครูุบ คลากรทางการศึกษาุน กเรียนุในการป้องก นและปราบปรามุการ

ท จร ตสถานศึกษา 

วิสัยทัศน์ 
“ครูุบ คลากรทางการศึกษาุน กเรียนุบร หารงานตามหล กธรรมาภ บาลุผู ปกครองุช มชนุคณะกรรมการุ
สถานศึกษาุร วมมือร วมใจป้องก นและปราบปรามการท จร ต” 



๔ 
 

 

พันธกิจ  
๑.ุเสร มสร างจ ตสุานึกและค าน ยมุให ก บครูุบ คลากรทางการศึกษาุน กเรียนุยึดหล กธรรมาภ บาล 
๒.ุบูรณาการหน วยงานท กภาคส วนเพื่อเสร มสร างุและพ ฒนาเครือข ายด านการป้องก นและปราบปรามุ

การท จร ตในสถานศึกษา 
๓.ุส งเสร มบทบาทผู ปกครองุช มชนุคณะกรรมการสถานศึกษาให เข ามามีส วนร วมในการป้องก นและุ
ปราบปรามการท จร ต 

๔.ุสร างกลไกและพ ฒนาระบบการตรวจสอบุถ วงด ลการใช อุานาจของเจ าหน าที่ของร ฐให มีความเข มแข งุ
และมีประส ทธ ภาพ 

๕.ุส งเสร ม/สน บสน นการจ ดการองค์ความรู ด านการป้องก นและปราบปรามการท จร ตสถานศึกษาุอย าง
จร งจ งุและต อเนื่อง 

วัตถุประสงค์ 

๑.ุเพ่ือส งเสร มและพ ฒนาการบร หารงานของส วนราชการภายในสถานศึกษาให มีุความโปร งใสุและุเป็น
ธรรม 

๒.ุเพ่ือส งเสร มให ครูุบ คลากรทางการศึกษาุน กเรียนุปฏ บ ต งานด วยความซื่อส ตย์ุส จร ตุและุ
ร บผ ดชอบ 
ต อประชาชน 

๓.  เพ่ือส งเสร มให สถานศึกษาุุปฏ บ ต ตามหล กค ณธรรมุุจร ยธรรมุและนุาหล กปร ชญาุ
เศรษฐก จพอเพียงมาใช ในการปฏ บ ต  

๔.ุเพ่ือเสร มสร างความเข มแข งและการมีส วนร วมของท กภาคส วนในการป้องก นและปราบปรามการุ
ท จร ต 

 
ยุทธศาสตร์และมาตรการ/แนวทางด  าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที ่๑ : เสร มสร างจ ตสุานึกุค าน ยมุุให สถานศึกษาบร หารงานตามหล กธรรมาภ บาล 

วัตถุประสงค์ 

ม  งส งเสร มเสร มสร างจ ตสุ านึกและค าน ยมให แก สถานศึกษาบร หารงานตามหล กธรรมาภ บาลุ โดยมีุ
ท ศนคต ุ ว ส ยท ศน์ุ ในการร วมก นแก ไขและร บผ ดชอบต อปัญหาการท จร ตและประพฤต ม ชอบสถานศึกษาุ รวมท ้งุ
การรณรงค์ุเผยแพร ุประชาส มพ นธ์ุให ท กภาคส วนมีว น ยุเคารพกฎหมายุกฎและระเบียบุที่จะเป็นกลไกในการุ
แก ไขปัญหาุ การพ ฒนาุ ตลอดจนเป็นการวางรากฐานในการป้องก นและปราบปรามการท จร ตในภาคร ฐได อย างมีุ
ประส ทธ ภาพ 
มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 

๑.ุส งเสร มการปฏ บ ต งานและการดุาเน นชีว ตตามหล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพียง 
๑.๑ เสร มสร างความรู ความเข าใจแก ครูุบ คลากรทางการศึกษาุน กเรียนุให ปฏ บ ต งานและุ

ดุุ าเน นชีว ตตามหล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพียง 
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๑.๒ุุประย กต์การนุาหล กปรุ ชญาเศรษฐก จพอเพุียงมาใช ให เก ดมรรคผลในทางปฏ บ ต  
๑.๓ จ ดให มีหล กสูตรการเรียนรู หรือการฝึกอบรมเกี่ยวก บการใช หล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพียงุ

แก ครูุบ คลากรทางการศึกษาุน กเรียน 
๒.ุส งเสร มให ครูุบ คลากรทางการศึกษาุน กเรียนุได เรียนรู และปฏ บ ต งานตามหน าที่ด วยหล กุธรร

มาภ บาล 
๒.๑ ส งเสร มให ครูุบ คลากรทางการศึกษาุน กเรียนุมีความรู ุความเข าใจุรวมท ้งมีการุฝึกอบรม

เพ่ือให ปฏ บ ต งานตามหล กธรรมาภ บาล 
๒.๒ ส งเสร มให ครูุบ คลากรทางการศึกษาุน กเรียนุได ประพฤต ปฏ บ ต ตนตามมาตรฐานทางุ

ค ณธรรมและจร ยธรรม 
๒.๓ ควบค มุกุาก บุดูแลการปฏ บ ต งานุการประพฤต ปฏ บ ต ตนของครูุบ คลากรทางการศึกษาุ

น กเรียนุให เป็นไปตามหล กธรรมาภ บาลและมาตรฐานทางค ณธรรมและจร ยธรรม 
๓.ุกาุหนดให มีหล กสูตรทางการศึกษาเพ่ือใช เป็นเครื่องมือในการป้องก นและปราบปรามการ

ท จร ตุสถานศึกษา 
๓.๑ จ ดให มีหล กสูตรทางการศึกษา/หล กสูตรการฝึกอบรมุด านการป้องก นและปราบปรามการุ

ท จร ตสถานศึกษา 
๓.๒ กุาหนดให หล กสูตรด านการป้องก นและปราบปรามการท จร ตสถานศึกษาุเป็นหล กสูตรุ

บ งค บที่ใช ฝึกอบรมครูุบ คลากรทางการศึกษาุน กเรียนุท กระด บ 
๓.๓ ส งเสร มแหล งเรียนรู ทางว ชาการุตลอดจนข อมูลข าวสารด านการป้องก นและปราบปรามุ

การท จร ตสถานศึกษา 
๔.ุส งเสร มค าน ยมการยกย องและเช ดชูความดีุความซื่อส ตย์ส จร ตุและการต อต านการท จร ต 

๔.๑ ส งเสร มการสร างแรงจูงใจให ครูุบ คลากรทางการศึกษาุน กเรียนุปฏ บ ต หน าที่ราชการด วยุ
ความซื่อส ตย์ุุส จร ตุ เสียสละเพ่ือประโยชน์ส วนรวม 

๔.๒ รณรงค์ุเผยแพร ประชาส มพ นธ์ให ส งคมมีค าน ยมุยกย องุเช ดชูุและเห นค ณค าของการุ
ประพฤต ปฏ บ ต ตนตามหล กค ณธรรมและจร ยธรรม 

๔.๓ ส งเสร มุเช ดชูุ หน วยงานหรือบ คคลที่มีผลงานดีเด นด านการป้องก นและปราบปรามการุ
ท จร ตสถานศึกษา 

๔.๔ ส งเสร มุสน บสน นให ท กภาคส วนร วมก นสร างค าน ยมในการป้องก นและปราบปรามการุ
ท จร ตสถานศึกษา 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  :  บูรณาการหน วยงานท กภาคส วนุในการป้องก นและปราบปรามการท จร ตสถานศึกษา 

วัตถุประสงค์ 

ม  งประสานความร วมมือระหว างหน วยงานสถานศึกษาก บท กภาคส วนในการป้องก นและุ
ปราบปรามการท จร ตสถานศึกษาุ ส งเสร มบทบาทและการมีส วนร วมของผู ปกครองุ ช มชนุ คณะกรรมการุ
สถานศึกษาในการต ดตามุ ตรวจสอบการท จร ตหรือประพฤต ุ ม ชอบในสถานศึกษาุ เสร มสร างและพ ฒนาุ
เครือข ายผู ปกครองุ ช มชนุ คณะกรรมการสถานศึกษาให เป็นกลไกในการตรวจสอบุ ุ ถ วงด ลุ ุ รวมถึงการสร างุ
หล กประก นความปลอดภ ยในการแจ งข อมูลหรือเบาะแสในการป้องก นและปราบปรามการท จร ต 



๖ 

มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 

 

๑.ุบูรณาการหน วยงานสถานศึกษาก บองค์กรท กภาคส วนเพื่อสร างความตระหน กและปลูกจ ตสุานึกการุ
เป็นพลเมืองดี 

1.1 ประสานความร วมมือทางด านข อมูลและการปฏ บ ต งานระหว างหน วยงานสถานศึกษาก บุ
องค์กรท กภาคส วน 

๑.๒ ส งเสร มุสน บสน นุองค์กรและบ คลากรทางด านสื่อสารมวลชนให มีความเข มแข งและเป็นุ
อ สระในการท าหน าที่ตรวจสอบและเผยแพร ข อมูลข าวสารให สาธารณชนร บทราบ 

๑.๓ ส งเสรมสน บสน นให สถานศึกษามีระบบอ นเทอร์เน ตุเพ่ือทุาการเผยแพร ประชาส มพ นธ์ุใน
การป้องก นและปราบปรามการท จร ตสถานศึกษาุโดยมีเว บบอร์ดเพ่ือต ดต อสื่อสารุระหว าง
ก น 

๑.๔  เสร มสร างและพ ฒนาเครือข ายผู ปกครองุช มชนุคณะกรรมการสถานศึกษา 
๒.ุส งเสร มการมีส วนร วมของภาคประชาชนในการต ดตามตรวจสอบการท จร ตหรือประพฤต ม ชอบ 

๒.๑ เสร มสร างกระบวนการเรียนรู เพื่อให ผู ปกครองุช มชนุคณะกรรมการสถานศึกษามีความุ
ตื่นต วต อสภาพปัญหาการท จร ตและประพฤต ม ชอบในสถานศึกษา 

๒.๒ สร างและพ ฒนาช องทางในการร บแจ งข อมูลหรือเบาะแสุให มีความสะดวกหลากหลายุ
รวมท ้งสร างหล กประก นความปลอดภ ยให แก บ คคลุหน วยงานหรือข อมูลน ้น 

๒.๓  ส งเสร มส ทธ ในการร บรู และการเข าถึงข อมูลข าวสาร 
๒.๔  กุาหนดมาตรการสร างแรงจูงใจให แก ผู แจ งข อมูลหรือเบาะแสุให ได ร บรางว ลตอบแทน 
๒.๕ ให องค์กรหรือบ คลากรด านสื่อสารมวลชนเป็นสื่อกลางในการแสวงหาความร วมมือเพ่ือุ

ป้องก นและปราบปรามการท จร ตสถานศึกษา 
๓.ุพ ฒนาประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอุานาจทางการศึกษา 

๓.๑ พ ฒนาประส ทธ ภาพการบร หารงบประมาณสุาน กงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาุ
โดยเน นการมีส วนร วมจากท กภาคส วน 

๓.๒ุุพ ฒนาประส ทธ ภาพการต ดตามประเม นผลการดุาเน นการตามกลย ทธ์จ ดเน นุเพื่อพ ฒนาุ
ค ณภาพทางการศึกษา 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓  :  เสร มสร างความเข มแข งในการป้องก นและปราบปรามการท จร ตสถานศึกษา 

วัตถุประสงค์ 
ม  งพ ฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบุควบค มุและถ วงด ลการใช อุานาจให เหมาะสมุ

ช ดเจนและมีประส ทธ ภาพุสร างกลไกความร วมมือระหว างหน วยงานสถานศึกษาก บภาคเอกชนให มีศ กยภาพในุ
การป้องก นและปราบปรามการท จร ตุส งเสร มความร วมมือด านการป้องก นและปราบปรามการท จร ตก บุ
หน วยงานท กภาคส วน 



๗ 

มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 

 

๑.ุพ ฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบุควบค มุพร อมท ้งสร างความโปร งใสและเป็นธรรมในการุ
บร หารงานบ คคลภายใต ระบบค ณธรรม 

๑.๑ ให สถานศึกษาท่ีมีพ นธก จด านการป้องก นและปราบปรามการท จร ตุมีโครงสร างของุ
หน วยงานุอ ตรากุาล งุการบร หารงานบ คคลุและงบประมาณท่ีเหมาะสมุสอดคล องก บุ
ภารก จและความร บผ ดชอบ 

1.2 สน บสน นให มีการตรวจสอบและถ วงด ลการใช อุานาจระหว างหน วยงานสถานศึกษาุ
ด วยก นเอง 

๑.๓ ให สถานศึกษาุควบค มุกุาก บุต ดตามุประเม นผลุการใช อุานาจในการปฏ บ ต งานด านุ
การป้องก นและปราบปรามการท จร ต 

๒ .ุสร างกลไกความร วมมือระหว างหน วยงานสถานศึกษาก บภาคเอกชนให มีศ กยภาพในการป้องก นและุ
ปราบปรามการท จร ต 

๒.๑ วางแนวทางและส งเสร มบทบาทความร วมมือระหว างหน วยงานสถานศึกษาก บภาคเอกชนุ
ในการป้องก นและปราบปรามการท จร ต 

๒.๒ ประสานความร วมมือก บองค์กรภาคเอกชนเกี่ยวก บการป้องก นและปราบปรามการท จร ตุใน
สถานศึกษา 

๓.ุพ ฒนาประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการองค์กร 
๓.๑ พ ฒนาประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการของสถานศึกษา 
๓.๒ พ ฒนาปร บปร งและเผยแพร หล กเกณฑ์ในการบร หารงานที่โปร งใสและเป็นธรรม 

๔.ุส งเสร มประส ทธ ภาพการดุาเน นงานด านการจ ดระบบการควบค มภายในและบร หารจ ดการความเสี่ยง 
๔.๑ ส งเสร มให มีการจ ดทุารายงานการควบค มภายในของสถานศึกษา 
๔.๒ ส งเสร มสน บสน นให ท กสถานศึกษามีแผนการตรวจสอบภายในที่เป็นระบบและมีุ

ประส ทธ ภาพ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พ ฒนาศ กยภาพครูุบ คลากรทางการศึกษาุน กเรียนุในการป้องก นและปราบปรามการท จร ตุ

สถานศึกษา 
 

วัตถุประสงค์ 
ม  งพ ฒนาสมรรถนะุุและขีดความสามารถให ครูุบ คลากรทางการศึกษาุน กเรียนุ ในการ 

ป้องก นและปราบปรามการท จร ตสถานศึกษาให ส มฤทธ ผลได อย างมีประส ทธ ภาพุเพื่อแก ไขสภาพปัญหาการุท จร ต
ให เป็นระบบอย างต อเนื่องุสร างมาตรฐานทางว ชาชีพให สามารถร วมมือหรือประสานการปฏ บ ต ก บองค์กรุท กภาค
ส วน 



๘ 

มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 

 

๑.ุพ ฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถของครูุบ คลากรทางการศึกษาุน กเรียนุในการป้องก นและุ

ปราบปรามการท จร ต 

๑.๑กุาหนดให ครูุบ คลากรทางการศึกษาุน กเรียนุฝึกอบรมหล กสูตรด านการป้องก นและ 
ปราบปรามการท จร ตุในสถานศึกษาุ เพ่ือให มีความเชี่ยวชาญ 

๑.๒ กุาหนดให มีหล กสูตรการศึกษาุและหล กสูตรการฝึกอบรมว ชาชีพด านการป้องก นและุ
ปราบปรามการท จร ตสถานศึกษา 

๒.ุสร างมาตรฐานทางว ชาชพด านการป้องก นและปราบปรามการท จร ตสถานศึกษา 
๒.๑  ส งเสร มให สถานศึกษาร วมก นสร างมาตรฐานจรรยาบรรณว ชาชีพ 
๒.๒ กุาหนดให มีหน วยงานหล กุเพ่ือร บผ ดชอบในการต ดตามประเม นผลุรวมถึงการลงโทษุ

ครูุบ คลากรทางการศึกษาุน กเรียน 

๓.ุส งเสร มการปฏ บ ต งานของบ คลากรตามหล กเกณฑ์และว ธีการบร หารก จการบ านเมืองที่ดี 
๓.๑ ส งเสร มและสน บสน นให มีการฝึกอบรมครูุบ คลากรทางการศึกษาุน กเรียนุหล กสูตรการุ

บร หารก จการบ านเมืองที่ดี 
๓.๒ ส งเสร มและสน บสน นให มีการฝึกอบรมหล กสูตรค ณธรรมและจร ยธรรมในการปฏ บ ต หน าทีุ่

และแนวทางปฏ บ ต ตามุพ.ร.บ.ุต างุๆ 

๔.ุส งเสร มและสน บสน นให มีการสร างองค์ความรู เรื่องการป้องก นและปราบปรามการท จร ตในุ
สถานศึกษา 

๔.๑ จ ดให มีก จกรรมการสร างองค์ความรู ในเรื่องการป้องก นและปราบปรามการท จร ตุ
สถานศึกษาุแก ุครูุบ คลากรทางการศึกษาุน กเรียน 

๔.๒ ส งเสร มให หน วยงานภาคร ฐมีการแลกเปลี่ยนความรู ุและข อมูลข าวสารด านการป้องก นุและ
ปราบปรามการท จร ต 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑.ุุโรงเรียนช มชนบ านโต นศรีพ มลว ทยาุปฏ บ ต หน าที่ด วยความโปร งใสและเป็นธรรม 
๒.ุคณะครูุบ คลากรทางการศึกษาุน กเรียนุมีจ ตสุานึกในการเป็นพลเมืองดีุปฏ บ ต งานตามุระเบียบ

ว น ยุและมีความซื่อส ตย์ส จร ต 
๓.ุคณะครูุบ คลากรทางการศึกษาุน กเรียนุมีความรู เรื่องการป้องก นและปราบปรามการุท จร ตใน

สถานศึกษามากย ่งขึ้น 
๔.ุโรงเรียนช มชนบ านโต นศรพี มลว ทยาุปฏ บ ต งานตามหล กค ณธรรมุจร ยธรรมุและยึดหล กปร ชญา

เศรษฐก จพอเพียงุเป็นแนวทางปฏ บ ต  
๕.ุโรงเรียนช มชนบ านโต นศรพี มลว ทยาุมีความเข าใจและให ความร วมมือในก จกรรมการป้องก นและ

ปราบปรามการุท จร ตในสถานศึกษา 
๖.ุุส งผลต อการเจร ญเต บโตทางเศรษฐก จและส งคมในสถานศึกษาได อย างม ่นคงและย ่งยืนตลอดไป 



๙ 
 

 

บทสรุป 
แผนปฏ บ ต การป้องก นและปราบปรามการท จร ตโรงเรียนช มชนบ านโต นศรีพ มลว ทยาุประจ าปี

งบประมาณุพ.ศ.๒๕๖๒ุจ ดท าขึ้นเพ่ือใช เป็นแนวทางในการด าเน นงานในด านการป้องก นและปราบปรามการ
ท จร ตของสถานศึกษาุปฏ บ ต งานในด านการป้องก นและปราบปรามการท จร ตให บรรล ตามว ตถ ประสงค์ุุเก ด
ผลส มฤทธ ์ุุตามที่คาดหว งไว ุุท าให การปฏ บ ต ราชการตามอ านาจหน าที่ของข าราชการเป็นไปในล กษณะที่มี
ความร บผ ดชอบุท าให ผู ปกครองุุช มชนุคณะกรรมการสถานศึกษาุุมีความเชื่อถือในความมีค ณธรรมุุุความมี
จร ยธรรมการปฏ บ ต หน าที่โดยการค านึงถึงประโยชน์ส วนรวมมากกว าประโยชน์ส วนตนุและการยึดม ่นในหล ก
ธรรมาภ บาลุุุสามารถแก ไขปัญหาการท จร ตและประพฤต ม ชอบของคณะครูบ คลากรทางการศึกษาุน กเรียนุให 
ลดน อยลงได อย างมีประส ทธ ภาพุและบ งเก ดผลอย างเป็นรูปธรรมมากย ่งขึ้น 

ด งน ้นในการด าเน นงานด านการป้องก นและปราบปรามการท จร ตสถานศึกษาุ ต องบูรณาการและอาศ ย
ความร วมมือจากท กภาคส วนุ และจะต องปฏ บ ต อย างต อเนื่องให เป็นระบบุ โดยหากมีการบูรณาการความร วมมือ
จากท กภาคส วนอย างจร งจ งและต อเนื่องแล วุก จะส งผลต อการบรรล ตามผลส มฤทธ ์ที่คาดหว งไว ุส วนุราชการและ
สถานศึกษาุ ปฏ บ ต หน าที่ด วยความโปร งใสและเป็นธรรมุ คณะครูบ คลากรทางการศึกษาุ น กเรียนุ มีความรู เรื่อง
การป้องก นและปราบปรามการท จร ตในสถานศึกษามากย ่งขึ้นุ ุ มีจ ตส านึกในการเป็นพลเมืองดีุ ปฏ บ ต งานตาม
ระเบียบว น ยุและมีความซื่อส ตย์ส จร ตุุท กภาคส วนมีความเข าใจและให ความร วมมือในก จกรรมุการป้องก นและ
ปราบปรามการท จร ตสถานศึกษาุปฏ บ ต งานตามหล กค ณธรรมุจร ยธรรมุและยึดหล กปร ชญาุเศรษฐก จพอเพียง
เป็นแนวทางปฏ บ ต ุ รวมถึงส งผลต อการพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมในระด บจ งหว ดและระด บประเทศให ย ่งยืนได 
อีกด วย 


