
 

ประจำปี 2565 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจ าปี 2565 
โรงเรียนบ้านสบกอน  อ าเภอเชียงกลาง  จังหวัดนา่น 

 
 
หลกัการและเหตุผล 
              การทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นปัญหาท่ีมีมานาน  และยิง่มีกระบวนการท่ีมีความซบัซอ้นมากขึ้น 
ถือเป็นปัญหาท่ีเกิดขึ้นทั้งในองคก์รภาครัฐ  และเอกชนซ่ึงนบัวนัจะทวีความรุนแรงขึ้น  ส่งผลใหเ้กิดวิกฤตศรัทธา 
ต่อสังคมไทย  ปัจจุบนัมีการตรวจสอบและเผยแพร่ใหส้าธารณชนได้รับทราบใหป้ระชาชนใหค้วามสนใจการท ำงาน 
ของภาครัฐมากยิง่ขึ้น  
              การป้องกนัและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเป็นวาระแห่งชาติ  ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือ  วนัท่ี 19 
ธนัวาคม 2549  โดยใชช่ื้อวา่ “วาระแห่งชาติดา้นจริยธรรมธรรมาภิบาลการป้องกนัการทุจริต ประพฤติ 
มิชอบในภาครัฐ” ต่อมาคณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวนัท่ี  6  พฤษภาคม 2551 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐน ำแนวทาง 
และมาตรการตามยทุธศาสตร์ชาติวา่ดว้ยการป้องกนั และปราบปรามการทุจริต  พ.ศ. 2551-2555 ไปใชเ้ป็นกรอบ 
ทิศทางการประสานความร่วมมือในการด ำเนินการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต  และแปลงยทุธศาสตร์ไปสู่ 
การปฏิบติั  โดยก ำหนดเพิ่มเติมไวใ้นแผนปฏิบติัราชการ 4 ปี และแผนปฏิบติัราชการประจ ำปีของส่วนราชการ 
ซ่ึงจะก่อใหเ้กิดประโยชน์ในการปฏิบติัร  และการบูรณาการป้องกนัและปราบปรามแกไ้ขปัญหาการทุจริต 
คอร์รัปชัน่  ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล  
               ยทุธศาสตร์ชาติวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2557-2559  นโยบายการ  
บริหารจดัการท่ีดี  มุ่งเนน้เสริมสร้างมาตรฐานดา้นคุณธรรมจริยธรรมใหแ้ก่ขา้ราชการ และเจา้หนา้ท่ีของรัฐ 
พฒันาความโปร่งใสในการปฏิบติังาน พร้อมทั้งป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของขา้ราชการ 
และเจา้หนา้ท่ีของรัฐไปสู่การปฏิบติั  ใหบ้งัเกิดผลเป็นรูปธรรมและเป็นเคร่ืองมือใชใ้นการพฒันาหน่วยงานจาก 
ทุกภาคส่วนใหเ้กิดการบูรณาการความร่วมมือกนัอยา่งจริงจงั ในการป้องกนัและปราบปราจริตโดยมี 
วตัถุประสงคห์ลกั  4  ประการ คือ  

1)  สังคมไทยมีวินยัคุณธรรมและจริยธรรม  
2)  เครือข่ายจากทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต  
3)  ระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุมกระจาย และถ่วงดุลอานาจอยา่งมีประสิทธิภาพ  
4)  สังคมรู้เท่าทนัร่วมคิดป้องกนัการทุจริต 

โดยจะมีการด ำเนินการตามยุทธศาสตร์  4  ประการ  
ยทุธศาสตร์ท่ี  1:  ปลูกจิตสานึกค่านิยมคุณธรรมและจริยธรรมและสร้างวินยัแก่ทุกภาคส่วน 
ยทุธศาสตร์ท่ี  2:  รวมพลงัแผน่ดินป้องกนัและปราบปรามการทุจริต  
ยทุธศาสตร์ท่ี  3:  เสริมสร้างความแขง็แกร่งแก่หน่วยงานต่อตา้นการทุจริต  
ยทุธศาสตร์ท่ี  4:  สร้างบุคลากรมืออาชีพป้องกนัและปราบปรามการทุจริต



              การด ำเนินการตามยทุธศาสตร์ชาติวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตในส่วนราชการ  
ส ำนกังานคณะกรรมการการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สนกังาน ป.ป.ช.) และส ำนกังาน 
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สนกังาน ป.ป.ท.) ก ำหนดใหส่้วนราชการจดัท ำ 
แผนปฏิบติัการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจ ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2562 โดยมีแนวทางใน 
การด ำเนินงาน คือ หากส่วนราชการไดจ้ดัท ำแผนปฏิบติัราชการ 4 ปี  และมีการก ำหนดแผนงาน/โครงการ/ 
กิจกรรม/ตวัช้ีวดัไดแ้ลว้  และเห็นวา่สามารถตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติได ้ ก็ใหน้ ำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ 
ตวัช้ีวดัดงักล่าว มาบรรจุไวใ้นแผนปฏิบติัราชการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต  ประจ ำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 – 2562 หากไม่ตอบสนองต่อยทุธศาสตร์ชาติฯ ก็หนดขึ้นมาใหม่และน ำไปบรรจุไวใ้นแผนปฏิบติัราชการ  
3 ปีดว้ยโดยก ำหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ตวัช้ีวดัใหเ้ป็นไปตามพนัธกิจ และสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ของ 
โรงเรียน  ดงันั้นเพื่อใหก้ารด ำเนินการเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีโรงเรียนบา้นสบกอน จึงไดจ้ดัท ำแผนปฏิบติั
กำรป้องกนักำรทุจริต 3 ปี  (พ.ศ. 2562 – 2564) ขึ้น  เพื่อเป็นกรอบในการด ำเนินการป้องกนักำรทุจริต 
ของสถานศึกษา  และใหส่้วนราชการ/หน่วยงาน ใชเ้ป็นแนวทางในการจดัท ำแผนปฏิบติัการป้องกนักำรทุจริต
ประจ ำปีต่อไป  
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อส่งเสริมใหค้รูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตสานึกในเร่ืองความซ่ือสัตยสุ์จริต มีคุณธรรม  
จริยธรรมในการด ำเนินชีวิต และกำรปฏิบติังาน  

2. เพื่อป้องกนัและเฝ้าระวงัมิให้เกิดการทุจริตการปฏิบติัและ/หรือละเวน้การปฏิบติัหนา้ท่ีโดยมิชอบ ในการ 
ปฏิบติัราชการขึ้นภายในหน่วยงาน โดยประสานความร่วมมือระหวา่งภาครัฐและเครือข่ายภาคประชาชนในการ 
ติดตามตรวจสอบแจง้ขอ้มูลเบาะแสการประพฤติมิชอบ  

3. เพื่อส่งเสริมใหค้รูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำโรงเรียนบำ้นสบกอน มีระบบการท ำงาน 
และการตรวจสอบท่ีเขม้แขง็ในการป้องกนัการทุจริต  

4. เสริมสร้างศกัยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ใหส้ามรถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
ตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



               โรงเรียนบา้นสบกอน ไดจ้ดัท ำแผนปฏิบติัการป้องกนัการทุจริต โดยไดท้ ำกำรศึกษำและวิเครำะห์ขอ้มูล 
เพื่อสนบัสนุน และใหส้อดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์วา่ดว้ยการปราบปรามทุจริตสถานศึกษา  4  ยทุธศาสตร์  ดงัน้ี 
   
ยุทธศาสตร์ท่ี 1  :  เสริมสร้างจิตส ำนึกค่านิยม ใหส้ถานศึกษาบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล 
 
วัตถุประสงค์ 
 

มุ่งส่งเสริมเสริมสร้างจิตส ำนึกและค่านิยมใหแ้ก่สถานศึกษาบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบำล โดยมีทศันคติบาล 
วิสัยทศัน์ ในการร่วมกนัแกไ้ขและรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบสถานศึกษารณรงค ์รวมทั้งเผยแพร่ 
ประชาสัมพนัธ์ ใหทุ้กภาคส่วนมีวินยั เคารพกฎหมาย กฎและระเบียบ ท่ีจะเป็นกลไกในการแกไ้ข การพฒันา 
ตลอดจนเป็นการวางรากฐานในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
มาตรการ/แนวทางด ำเนินงาน  

1. ส่งเสริมการปฏิบติังานและการด าเนินชีวิตตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
1.1 เสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา นกัเรียน ใหป้ฏิบติังานและ ด ำเนิน

ชีวิตตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
1.2 ประยกุตก์ารน ำหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้หเ้กิดมรรคผลในทางปฏิบติั  
1.3 จดัใหมี้หลกัสูตรการเรียนรู้หรือการฝึกอบรมเก่ียวกบัการใชห้ลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่ครู  

และบุคลากรทางการศึกษา  นกัเรียน  
2. ส่งเสริมใหค้รูและบุคลากรทางการศึกษา นกัเรียน ไดเ้รียนรู้และปฏิบติังานตามหนา้ท่ีดว้ยหลกัธรรมาภิบาล 

2.1 ส่งเสริมใหค้รูและบุคลากรทางการศึกษา นกัเรียน มีความรู้ ความเขา้ใจ รวมทั้งมีการฝึก 
เพื่อใหป้ฏิบติังานตามหลกัธรรมาภิบาล  

2.2 ส่งเสริมใหค้รูและบุคลากรทางการศึกษา นกัเรียน ไดป้ระพฤติปฏิบติัตนตามมาตรฐานทาง 
คุณธรรมและจริยธรรม  

2.3 ควบคุม ก ำกบั ดูแลการปฏิบติังาน การประพฤติปฏิบติัตนของครูและบุคลากรทางการศึกษำ 
 นกัเรียน ให้เป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม  

3. ก ำหนดใหมี้หลกัสูตรทางการศึกษาเพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการป้องกนัและการทุจริตในสถานศึกษา 
                            3.1 จดัใหมี้หลกัสูตรทางการศึกษา/หลกัสูตรการฝึกอบรมารป้องกันกำรทุจริตในสถานศึกษำ 
                            3.2 ก ำหนดใหห้ลกัสูตรดา้นการป้องกนัการทุจริตในสถานศึกษา หลกัสูตร 

       บงัคบัท่ีใชฝึ้กอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา นกัเรียน ทกุระดบั  
3.3 ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการ ตลอดจนขอ้มูลข่าวสารดา้นการป้องกนัการทุจริตในสถานศึกษา 

4. ส่งเสริมค่านิยมการยกยอ่งและเชิดชูความดี ความซ่ือสัตยสุ์จริต และการต่อตา้นการทุจริต  
4.1 ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจใหค้รูและบุคลากรทางการศึกษา นกัเรียน ปฏิบติัหนา้ท่ี 
      ดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริต เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม  
4.2 รณรงค ์เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ใหส้ังคมมีค่านิยม ยกยอ่ง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการ  

ประพฤติปฏิบติัตนตามหลกัคุณธรรมและจริยธรรม  
4.3 ส่งเสริม เชิดชู หน่วยงานหรือบุคคลท่ีมีผลงานดีเด่นดา้นการป้องกนัการทุจริตในสถำนศึกษำ 

                           4.4 ส่งเสริม สนบัสนุนใหทุ้กภาคส่วนร่วมกนัสร้างค่านิยมในการป้องกนัการทุจริตในสถำนศึกษำ  



 
 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการป้องกนัการทุจริตสถานศึกษา 
วัตถุประสงค์ 
 
             มุ่งประสานความร่วมมือระหวา่งหน่วยงานสถานศึกษากบัทุกภาคส่วนในการป้องกนัการทุจริตในสถานศึกษา 
ส่งเสริมบทบาท และการมีส่วนร่วมของผูป้กครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาในการ ติดตาม ตรวจสอบ 
การทุจริตหรือประพฤติมิชอบในสถานศึกษา เสริมสร้าง และพฒันาเครือข่ายผูป้กครอง  คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 
ใหเ้ป็นกลไกในการตรวจสอบ ถ่วงดุล รวมถึงการสร้างหลกัประกนัความปลอดภยัในการแจง้ขอ้มูล หรือเบำะแส ในการ
ป้องกนัการทุจริต 
 
มาตรการ/แนวทางด ำเนินงาน 
 

1. บูรณาการหน่วยงานสถานศึกษากบัองคก์รทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความตระหนกัและปลูกจิตส ำนึก 
เป็นพลเมืองดี 

1.1 ประสานความร่วมมือทางดา้นขอ้มูลและการปฏิบติังานระหวา่งหน่วยงานสถานศึกษากบั 
องคก์รทุกภาคส่วน  

1.2 ส่งเสริม สนบัสนุน องคก์รและบุคลากรทางดา้นส่ือสารมวลชนใหมี้ความเขม้แขง็และเป็นอิสระ 
ในการทท ำหนา้ท่ีตรวจสอบ และเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารใหส้าธารณชนรับทราบ  

1.3 ส่งเสริมสนบัสนุนใหส้ถำนศึกษำ มีระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อท ำการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ 
ในการป้องกนัการทุจริตในสถานศึกษา โดยมีเวบ็บอร์ดเพื่อติดต่อส่ือสาร ระหวา่งกนั 

1.4 เสริมสร้างและพฒันาเครือข่ายผูป้กครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา 
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 

 
2.1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อใหผู้ป้กครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษามีความ 

ต่ืนตวัต่อสภาพปัญหาการทุจริต และประพฤติมิชอบในสถานศึกษา  
2.2 สร้างและพฒันาช่องทางในการรับแจง้ขอ้มูลหรือเบาะแส ใหมี้ความสะดวกหลากหลาย 

รวมทั้งสร้างหลกัประกนัความปลอดภยัใหแ้ก่บุคคล หน่วยงานหรือขอ้มูลนั้น 
2.3 ส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสาร 
2.4 ก ำหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจใหแ้ก่ผูแ้จง้ขอ้มูลหรือเบาะแส ใหไ้ดรั้บรางวลัตอบแทน 

 
2.5 ใหอ้งคก์รหรือบุคลากรดา้นส่ือสารมวลชนเป็นส่ือกลางในการแสวงหาความร่วมมือเพื่อ 

ป้องกนัและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
3. พฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอ ำนาจทางการศึกษา 

 
3.1 พฒันาประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณส ำนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษา 

โดยเนน้การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  
3.2 พฒันาประสิทธิภาพการติดตามประเมินผลการด ำเนินการตามกลยทุธ์จุดเนน้ เพื่อพฒันำ 

คุณภาพทางการศึกษา 



 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : เสริมสร้างความเขม้แขง็ในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
 
วัตถุประสงค์ 
 
               มุ่งพฒันาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใชอ้ านาจใหเ้หมาะสมชดัเจน และ 
มีประสิทธิภาพ สร้างกลไกความร่วมมือระหวา่งหน่วยงานสถานศึกษากบัภาคเอกชนใหมี้ศกัยภาพในการป้องกนั  
การทุจริต ส่งเสริมความร่วมมือดา้นการป้องกนัการทุจริตกบัหน่วยงานทุกภำคส่วน  
มาตรการ/แนวทางด ำเนินงาน 
 

1. พฒันาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม พร้อมทั้งสร้างความโปร่งใสและเป็นธรรมในการ 
บริหารงานบุคคลภายใตร้ะบบคุณธรรม  

1.1 ใหส้ถานศึกษาท่ีมีพนัธกิจดา้นการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต มีโครงสร้างของหน่วยงาน 
อตัราก ำลงั การบริหารงานบุคคล และงบประมาณท่ีเหมาะสม สอดคลอ้งกบั 
ภารกิจและความรับผิดชอบ 

1.2 สนบัสนุนใหมี้การตรวจสอบและถ่วงดุลการใชอ้  ำนาจระหวา่งหน่วยงานสถานศึกษาดว้ยกนัเอง  
1.3 ใหส้ถานศึกษา ควบคุม ก ำกบั ติดตาม ประเมินผล การใชอ้  ำนาจในการปฏิบติังานดา้น 

การป้องกนัการทุจริต 
 

2 . สร้างกลไกความร่วมมือระหวา่งหน่วยงานสถานศึกษากบัภาคเอกชน  ใหมี้ศกัยภาพในการป้องกนัการทุจริต  
2.1 วางแนวทางและส่งเสริมบทบาทความร่วมมือระหวา่งหน่วยงานสถานศึกษากบัภาคเอกชน 

ในการป้องกนัการทุจริต  
2.2 ประสานความร่วมมือกบัองคก์รภาคเอกชนเก่ียวกบัการป้องกนัการทุจริตในสถานศึกษา  

3. พฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการองคก์ร 
3.1 พฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการของสถานศึกษา 
3.2 พฒันาปรับปรุงและเผยแพร่หลกัเกณฑใ์นการบริหารงานท่ีโปร่งใสและเป็นธรรม 

 
4. ส่งเสริมประสิทธิภาพการดด ำเนินงานดว้ยกำรจดัระบบการควบคุมภายในและบริหารจดัการความเส่ียง  

4.1 ส่งเสริมใหมี้การจดัท ำรายงานการควบคุมภายในของสถานศึกษา  
                             4.2 ส่งเสริมสนบัสนุนใหทุ้กสถานศึกษามีแผนการตรวจสอบภายในท่ีเป็นระบบและมี ประสิทธิภาพ 
 

 



ยุทธศาสตร์ท่ี 4  :  พฒันาศกัยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา นกัเรียน ในการป้องกนักำรทุจริตในสถานศึกษา 
วัตถุประสงค์ 
 
               มุ่งพฒันาสมรรถนะ และขีดความสามารถใหค้รูและบุคลากรทางการศึกษา นกัเรียน ในการป้องกนั การทุจริต 
ในสถานศึกษา ใหส้ัมฤทธิผลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เพื่อแกไ้ขสภาพปัญหาการทุจริตอยำ่งต่อเน่ือง
สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพใหส้ามารถร่วมมือ หรือประสานการปฏิบติักบัองคก์รทุกภาคส่วน  
มาตรการ/แนวทางด ำเนินงาน 
 

1. พฒันาสมรรถนะและขีดความสามารถของครูและบุคลทางการศึกษากร นกัเรียน 
ในการป้องกนัการทุจริต 

 
1.1 ก ำหนดใหค้รูและบุคลากรทางการศึกษา นกัเรียน ฝึกอบรมหลกัสูตรดา้นการป้องกนัและ 

ปราบปรามการทุจริต ในสถานศึกษาเพื่อใหมี้ความเช่ียวชาญ  
1.2 ก ำหนดใหมี้หลกัสูตรการศึกษาและหลกัสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพดา้นการป้องกนั 

การทุจริตในสถานศึกษา  
2. สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพดา้นการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

2.1 ส่งเสริมใหส้ถานศึกษาร่วมกนัสร้างมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 

2.2 ก ำหนดใหมี้หน่วยงานหลกั เพื่อรับผิดชอบในการติดตามประเมินผล 
รวมถึงการลงโทษ ครู บุคลากรทางการศึกษา นกัเรียน  

3. ส่งเสริมการปฏิบติังานของบุคลากรตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี 
 

3.1 ส่งเสริมและสนบัสนุนใหมี้การฝึกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา หลกัสูตร 
กำรบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี  

3.2 ส่งเสริมและสนบัสนุนใหมี้การฝึกอบรมหลกัสูตรคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบติั 
และแนวทางปฏิบติัตาม พ.ร.บ. ต่าง ๆ 

 
4. ส่งเสริมและสนบัสนุนใหมี้การสร้างองคค์วามรู้เร่ืองการป้องกนัการทุจริตในสถานศึกษา  

4.1 จดัใหมี้กิจกรรมการสร้างองคค์วามรู้ในเร่ืองการป้องกนัการทุจริตในสถานศึกษำ 
แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา นกัเรียน 

 
4.2 ส่งเสริมใหห้น่วยงานภาครัฐมีการแลกเปล่ียนความรู้ และขอ้มูลข่าวสารดา้นการป้องกนัการทุจริต 

 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 

1. โรงเรียนบา้นสบกอนปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความโปร่งใสและเป็นธรรม  
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา นกัเรียน มีจิตส ำนึกในการเป็นพลเมืองดี ปฏิบติังานตามระเบียบ มีวินยั 

และมีความซ่ือสัตยสุ์จริต  
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา นกัเรียน มีความรู้เร่ืองการป้องกนัการทุจริตในสถานศึกษามากยิง่ขึ้น  
4. โรงเรียนบา้นสบกอนปฏิบติังานตามหลกัคุณธรรมจริยธรรมและยดึหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เป็นแนวทางปฏิบติั 
5. โรงเรียนบา้นสบกอน มีความเขา้ใจและใหค้วามร่วมมือในกิจกรรมการป้องกนัการทุจริต 

ในสถานศึกษา   



 
บทสรุป 
 

แผนปฏิบติัการป้องกนัการทุจริตโรงเรียนบา้นสบกอน ประจ ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
จดัท ำขึ้นเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการด ำเนินงานในดา้นการป้องกนัการทุจริตของสถานศึกษำ 
ปฏิบติังานในดา้นการป้องกนัการทุจริต ใหบ้รรลุตามวตัถุประสงค ์เกิดผลสัมฤทธ์ิตามท่ีคาดหวงัไว ้
ท ำใหก้ารปฏิบติัราชการตามอ ำนาจหนา้ท่ีของขา้ราชการเป็นไปในลกัษณะท่ีมีความรับผิดชอบ ท ำให้ 
คณะกรรมการสถานศึกษา มีความเช่ือถือในความมีคุณธรรมมีจริยธรรม การปฏิบติัหนา้ท่ีโดยการ ค ำนึงถึง 
ประโยชน์ส่วนรวมมากกวา่ประโยชน์ส่วนตวั  และการยดึมัน่ในหลกัธรรมาภิบาล สามารถแกไ้ขปัญหาการ 
ทุจริตและประพฤติมิชอบของครูและบุคลากรทางการศึกษา นกัเรียน ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเกิดผลอยา่งเป็น 
รูปธรรมมากยิง่ขึ้น 

ดงันั้น ในการด ำเนินงานดา้นการป้องกนัการทุจริต ตอ้งบูรณาการและอาศยั ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
และจะตอ้งปฏิบติัอยา่งต่อเน่ืองใหเ้ป็นระบบ โดยหากมีการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอยา่งจริงจงั 
และต่อเน่ืองแลว้ ก็จะส่งผลต่อการบรรลุตามผลสัมฤทธ์ิท่ีคาดหวงัไว ้สถานศึกษาปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความโปร่งใสและ 
เป็นธรรม ครูและบุคลากรทางการศึกษา นกัเรียน มีความรู้เร่ืองการป้องกนัการทุจริตในสถานศึกษามากยิง่ขึ้น มีจิตส ำนึก 
ในการเป็นพลเมืองดี ปฏิบติัตนมีระเบียบวินยั และมีความซ่ือสัตยสุ์จริต ทุกภำคส่วนมีควำมเขำ้ใจ และใหค้วำมร่วมมือ 
ในกิจกรรมการป้องกนัการทุจริตในสถานศึกษา ปฏิบติังานตามหลกัคุณธรจริยธรรม และยดึหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เป็นแนวทางปฏิบติั  


