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กระทรวงศึกษาธิการ  



คำนำ 
  
  วันที่ 9 ธันวาคมของทุกปีถือเป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลได้ก่อกำเนิดขึ้นหลังจากที่ประชุมใหญ่ 
สมัชชาสหประชาชาติ (UN) มีมติเห็นชอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค .ศ. 2003 
(UNCAC) อย่างเป็นเอกฉันท์เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2546 จากนั้นประเทศภาคีสมาชิก UN 191 ประเทศ 
รวมทั้งไทยได้เข้าร่วม ลงนามในอนุสัญญาฯ ระหว่างวันที่ 9 - 11 ธันวาคม 2546 ณ ประเทศ เม็กซิโก จึง
ประกาศให้วันที่ 9 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (International AntiCorruption Day) 
สำหรับปีนี้รัฐบาลไทยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน 
ป.ป.ช.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) องค์กร
ต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 
กำหนดจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม  พร้อมกันทั้งในส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค นับเป็นมิติใหม่ในการสร้างเจตจำนงทางการเมืองที่รัฐบาล ชุดปัจจุบันให้ความสำคัญในการแก้ไข
ปัญหาการทุจริตเป็นวาระเร่งด่วนและให้เป็นวาระแห่งชาติ ด้วยการใช้ กลไกประสานความร่วมมือกับภาครัฐ 
ประกอบไปด้วยฝ่ายประจำและฝ่ายการเมือง ภาครัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม กลไกทางศาสนา
และการศึกษา ซึ ่งเป็นรากฐานสำคัญในการแก้ไขปัญหาการ ทุจริตที ่ยั ่งยืน ตามแนวทางการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง  

โรงเรียนบ้านไทยพัฒนา ตระหนักและเห็นความสำคัญของการต่อต้านการทุจริต จึงจัดทำแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริต เพ่ือดำเนินการป้องกันการทุจริตต่อไป  
  
               นางสาวกาญจนา  เกตุเวชช์  
                ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทยพัฒนา  
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แผนปฏบิตักิารการปอ้งกนัการทจุรติประจำปี 
หลักการและเหตุผล 

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กำหนดประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำ 
รับรองการปฏิบัติราชการของโรงเรียนบ้านไทยพัฒนา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕  ตัวชี้วัดที่ 7 ระดับ 
ความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  โดยพิจารณาจากผลสำเร็จ
ของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน และปราบปราม การทุจริตสถานศึกษา เพื ่อขับเคลื ่อน
ยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  และการจัดการข้ อร้องเรียนเรื่อง
การทุจริต  การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของครู บุคลากรทางการศึกษา ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 256๕ และข้อกล่าวหาครู บุคลากรทางการศึกษา ที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความรับผิดชอบต่อ
ประชาชน  ไม่มีคุณธรรม  ไม่มีจริยธรรม  ไม่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง และไม่มีธรรมาภิบาล ตามท่ีมี
กฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการที ่เกี ่ยวข้องได้กำหนดไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕  การ
ตรวจสอบและนำ  เรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง การแจ้งตักเตือน ดำเนินคดี หรืออ่ืนๆ 
ตามระเบียบ ข้อ กฎหมายที่กำหนดไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 

ในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตโรงเรียนบ้านไทยพัฒนา ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 256๕ นั้นโรงเรียนบ้านไทยพัฒนาได้ทำการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล จากแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา และผลการดำเนินการ ตามแผนปฏิบัติการป้องกัน และ
ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ โดยกำหนดให้สถานศึกษาต้องจัดทำ
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม การทุจริตในหน่วยงานของตน เพื ่อสนับสนุนและสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปราบปราม การทุจริตสถานศึกษา 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้   

ยุทธศาสตร์ที่  1  เสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยม ให้สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล    
ยุทธศาสตร์ที่   2  บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

สถานศึกษา  
ยุทธศาสตร์ที่  3  เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา    
ยุทธศาสตร์ที่   4  พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและปราบปราม  

การทุจริตสถานศึกษา      
 
 
 
 
 



วิสัยทัศน์    
           “ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเร ียน บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ผู ้ปกครอง ชุมชน 
คณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมมือร่วมใจป้องกันและปราบปรามการทุจริต”   
 
พันธกิจ  

1. เสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้กับครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ยึดหลักธรรมาภิบาล  
2. บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนเพื่อเสริมสร้าง และพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริตในสถานศึกษา   
3. ส่งเสริมบทบาทผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาให้เข้ามามีส่วนร่วม ในการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต  
4. สร้างกลไกและพัฒนาระบบการตรวจสอบถ่วงดุลการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความเข้มแข็ง

และมีประสิทธิภาพ  
5. ส่งเสริม/สนับสนุนการจัดการองค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา                

อย่างจริงจัง และต่อเนื่อง       
 
วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงานของส่วนราชการภายในสถานศึกษาให้มี ความโปร่งใส และเป็น
ธรรม    

2. เพื ่อส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ปฏิบัติงานด้วยความซื ่อสัตย์ สุจริต และ 
รับผิดชอบ ต่อประชาชน    

3. เพ ื ่อส ่งเสร ิมให ้สถานศึกษา  ปฏ ิบ ัติ ตามหล ักค ุณธรรม  จร ิยธรรม  และนำหล ักปร ัชญา                  
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติ   

4. เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปราม  
การทุจริต   

 
ยุทธศาสตร์และมาตรการ/แนวทางดำเนินงาน   
ยุทธศาสตร์ที่ 1 :  เสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยม ให้สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล   
วัตถุประสงค์  
   มุ่งส่งเสริมเสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้แก่สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  โดยมี 
ทัศนคติ  วิสัยทัศน์ ในการร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบสถานศึกษา  
รวมทั้งการรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ทุกภาคส่วนมีวินัย เคารพกฎหมาย กฎและระเบียบ ที่จะเป็น 
กลไกในการแก้ไขปัญหา การพัฒนา  ตลอดจนเป็นการวางรากฐานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน 
ภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
 



มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน  
1. ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
  1.1 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ให้ปฏิบัติงานและ

ดำเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
1.2 ประยุกต์การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ให้เกิดมรรคผลในทางปฏิบัติ   

   1.3 จัดให้มีหลักสูตรการเรียนรู้หรือการฝึกอบรม เกี่ยวกับการใช้หลักปรัชญา เศรษฐกิจ
พอเพียง แก่ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน  

2. ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ได้เรียนรู้และปฏิบัติงาน ตามหน้าที่ด้วยหลักธรร
มาภิบาล   

  2.1 ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีความรู้  ความเข้าใจ  รวมทั้งมีการ 
ฝึกอบรมเพ่ือให้ปฏิบัติงาน ตามหลักธรรมาภิบาล  
   2.2 ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ได้ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทาง 
คุณธรรมและจริยธรรม   

  2.3 ควบคมุกำกับดูแลการปฏิบัติงาน  การประพฤติปฏิบัติตนของครู บุคลากรทางการศึกษา 
นักเรียน ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม  

3. กำหนดให้มีหลักสูตรทางการศึกษาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือ ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
สถานศึกษา 

  3.1 จัดให้มีหลักสูตรทางการศึกษา/หลักสูตรการฝึกอบรม ด้านการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตสถานศึกษา  

  3.2 กำหนดให้หลักสูตรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  เป็นหลักสูตร 
บังคับท่ีใช้ฝึกอบรมครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ทุกระดับ  

  3.3 ส่งเสริมแหล่งเรียนรู ้ทางวิชาการ  ตลอดจนข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา   

4. ส่งเสริมค่านิยมการยกย่อง และเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต    
  4.1 ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ปฏิบัติหน้าที่ราชการ

ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม  
  4.2 รณรงค์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สังคมมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการ  

ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม  
   4.3 ส่งเสริม เชิดชู หน่วยงานหรือบุคคล ที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกัน และปราบปราม
การทุจริตสถานศึกษา  

  4.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างค่านิยมในการป้องกัน และปราบปรามการ
ทุจริตสถานศึกษา  
  



ยุทธศาสตร์ที่ 2  :  บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
วัตถุประสงค์  
          มุ่งประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับทุกภาคส่วนในการป้องกันและ ปราบปราม
การทุจริตสถานศึกษา ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการ สถานศึกษาใน
การติดตาม ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในสถานศึกษา   เสริมสร้างและพัฒนา เครือข่าย
ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา ให้เป็นกลไกในการตรวจสอบถ่วงดุลรวมถึงการสร้าง หลักประกัน
ความปลอดภัยในการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต   
มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน  

1. บูรณาการหน่วยงานสถานศึกษากับองค์กรทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความตระหนักและปลูกจิตสำนึก 
การเป็นพลเมืองดี  

  1.1 ประสานความร่วมมือทางด้านข้อมูลและการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานสถานศึกษา
กับ องค์กรทุกภาคส่วน  

  1.2 ส่งเสริม สนับสนุน องค์กรและบุคลากรทางด้านสื่อสารมวลชนให้มีความเข้มแข็งและ 
เป็นอิสระในการทำหน้าที่ตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนรับทราบ  

  1.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบอินเทอร์เน็ต เพ่ือทำการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
ในการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา โดยมีเว็บบอร์ดเพ่ือติดต่อสื่อสารระหว่างกัน  

1.4 เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่าย ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา  
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ   

   2.1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ผู ้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษามี 
ความตื่นตัวต่อสภาพปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในสถานศึกษา   

  2.2 สร้างและพัฒนาช่องทาง ในการรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้มีความสะดวกหลากหลาย   
รวมทั้งสร้างหลักประกันความปลอดภัย ให้แก่บุคคล  หน่วยงานหรือข้อมูลนั้น    
   2.3 ส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร  

  2.4 กำหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจ ให้แก่ผู้แจ้งข้อมูลหรือเบาะแสให้ได้รับรางวัลตอบแทน   
   2.5  ให้องค์กรหรือบุคลากรด้านสื่อสารมวลชนเป็นสื่อกลางในการแสวงหาความร่วมมือเพ่ือ                             
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  

3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทาง การกระจายอำนาจทางการศึกษา  
  3.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา  และ

สถานศึกษา โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  
   3.2 พัฒนาประสิทธิภาพการติดตามประเมินผลการดำเนินการ ตามกลยุทธ์จุดเน้น เพ่ือ 
พัฒนาคุณภาพทางการศึกษา    
 
 
     



ยุทธศาสตร์ที่ 3  :  เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา   
วัตถุประสงค์  
           มุ่งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ  ควบคุม  และถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสม ชัดเจน
และมีประสิทธิภาพ สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนให้มีศักยภาพ ในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ส่งเสริมความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับ 
หน่วยงานทุกภาคส่วน    
มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน  

1. พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม พร้อมทั้งสร้างความโปร่งใสและเป็นธรรมในการ                
บริหารงานบุคคลภายใต้ระบบคุณธรรม  

  1.1 ให้สถานศึกษาที่มีพันธกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีโครงสร้า งของ
หน่วยงาน  อัตรากำลัง  การบริหารงานบุคคล และงบประมาณที่เหมาะสม สอดคล้อง กับภารกิจและความ
รับผิดชอบ  

  1.2 สนับสนุนให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจ ระหว่างหน่วยงานสถานศึกษา
ด้วยกันเอง 

  1.3 ให้สถานศึกษา ควบคุมกำกับ ติดตาม ประเมินผล การใช้อำนาจในการปฏิบัติงาน  ด้าน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต   

2. สร้างกลไกความร่วมมือ ระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต  

  2.1 วางแนวทางและส่งเสริมบทบาทความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษา กับ
ภาคเอกชน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

  2.2 ประสานความร่วมมือกับองค์กรภาคเอกชนเกี่ยวกับการป้องกัน  และปราบปรามการ
ทุจริตในสถานศึกษา  

3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร  
  3.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา  

3.2 พัฒนาปรับปรุงและเผยแพร่หลักเกณฑ์ ในการบริหารงานที่โปร่งใสและเป็นธรรม             
4. ส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการจัดระบบการควบคุมภายในและบริหารจัดการความ 

เสี่ยง  
  4.2 ส่งเสริมให้มีการจัดทำรายงานการควบคุมภายในของสถานศึกษา  

   4.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกสถานศึกษา มีแผนการตรวจสอบภายใน ที่เป็นระบบ และมี
ประสิทธิภาพ  
 
 
 



ยุทธศาสตร์ที่ 4  :  พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและปราบปรามการ 
ทุจริตสถานศึกษา   
วัตถุประสงค์  
            มุ่งพัฒนาสมรรถนะ  และขีดความสามารถให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน  ในการ ป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาให้สัมฤทธิผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือแก้ไขสภาพปัญหาการ ทุจริตให้
เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง  สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพให้สามารถร่วมมือหรือประสานการปฏิบัติกับ องค์กรทุก
ภาคส่วน   
มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน  

1. พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถของครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกัน และ
ปราบปรามการทุจริต  

  1.1 กำหนดให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนฝึกอบรมหลักสูตรด้านการป้องกัน และ 
ปราบปรามการทุจริต ในสถานศึกษา  เพื่อให้มีความเชี่ยวชาญ  

  1.2 กำหนดให้มีหลักสูตรการศึกษา และหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพด้านการป้องกัน  และ
ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา    

2. สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  
  2.1 ส่งเสริมให้สถานศึกษาร่วมกันสร้างมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ  
  2.2 กำหนดให้มีหน่วยงานหลัก เพ่ือรับผิดชอบในการติดตาม ประเมินผล รวมถึงการลงโทษ

ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน  
3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากร ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
  3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน หลักสูตร 

การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี    
  3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรคุณธรรมและจริยธรรม  ในการปฏิบัติ 

หน้าที่ และแนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ต่าง ๆ   
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสร้างองค์ความรู้ เรื ่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน 

สถานศึกษา   
  4.1 จัดให้มีกิจกรรมการสร้างองค์ความรู้ ในเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

สถานศึกษา แก่ ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน  
  4.2 ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีการแลกเปลี่ยนความรู้ และข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกัน 

และปราบปรามการทุจริต  
  
 
 
 
  



ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
1. โรงเรียนบ้านไทยพัฒนา ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม  
2. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีจิตสำนึกในการเป็นพลเมืองดี ปฏิบัติงานตาม ระเบียบ

วินัย และมีความซื่อสัตย์สุจริต     
3. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน  มีความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน 

สถานศึกษามากยิ่งข้ึน   
4. โรงเรียนบ้านไทยพัฒนาปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียงเป็นแนวทางปฏิบัติ    
5. โรงเรียนบ้านไทยพัฒนา  มีความเข้าใจและให้ความร่วมมือในกิจกรรมการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริตในสถานศึกษา  
6. ส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมในสถานศึกษาได้อย่างมั่นคง และยั่งยืนตลอดไป  

 
บทสรปุ 

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนบ้านไทยพัฒนา  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 
2559   จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ 
สถานศึกษา  ปฏิบัติงานในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เกิด ผลสัมฤทธิ์
ตามที่คาดหวังไว้   ทำให้การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่มี ความ
รับผิดชอบ  ทำให้ผู้ปกครอง  ขุมขน คณะกรรมการสถานศึกษา มีความเชื่อถือในความมีคุณธรรม  ความมี
จริยธรรม  การปฏิบัติหน้าที่โดยการคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน  และการยึด มั่นใน
หลักธรรมาภิบาล   สามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของคณะครู บุคลากรทางการ ศึกษา 
นักเรียน ให้ลดน้อยลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น    

ดังนั้นในการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ต้องบูรณาการและ
อาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และจะต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องให้เป็นระบบ   โดยหากมีการบูรณาการ 
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอย่างจริงจังและต่อเนื่องแล้ว ก็จะส่งผลต่อการบรรลุตามผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังไว้ 
ส่วนราชการและสถานศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม  คณะครู บุคลากรทางการศึกษา 
นักเรียน มีความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษามากยิ่งขึ้น  มีจิตสำนึกในการเป็น
พลเมืองดี ปฏิบัติงานตามระเบียบวินัย และมีความซื่อสัตย์สุจริต  ทุกภาคส่วนมีความเข้าใจและให้ความ 
ร่วมมือในกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม 
และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางปฏิบัติ   รวมถึงส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมใน 
ระดับจงัหวัดและระดับประเทศให้ยั่งยืนได้อีกด้วย  
 
 
            (นางสาวกาญจนา เกตุเวชช์)  
              ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทยพัฒนา  


