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โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 



ค าน า 
วันท่ี 9 ธันวาคมของทุกปีถือเป็นวันต่อต้านคอรัปช่ันสากล ได้ก่อก าเนิดขึน้หลังจากท่ีประชุม ใหญ่สมัชชา

สหประชาชาติ(UN) มีมติเห็นชอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 (UNCAC) 

อย่างเป็นเอกฉันท์ เมื่อวันท่ี 31 ตุลาคม 2546 จากนั้นประเทศภาคีสมาชิก UN 191 ประเทศ รวมท้ังไทยได้เข้า

ร่วม ลงนามในอนุสัญญาฯ ระหว่างวันท่ี 9 - 11 ธันวาคม 2546 ณ ประเทศเมก็ซิโก จึงประกาศให้วันท่ี 9 ธันวาคม 

ของทุกปีเป็นวันต่อต้านคอรัปช่ันสากล (International Anti Corruption Day) ส าหรับปีนี้ รัฐบาลไทยร่วมกับ 

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ส านักงาน ป.ป.ช.) ส านักงานคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน ภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) องค์กรต่อต้านคอรัปช่ัน (ประเทศไทย) ภาคี

เครือข่ายภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ก าหนดจัดงานวันต่อต้านคอรัปช่ันสากล

(ประเทศไทย) วันท่ี 9 ธันวาคม 2560 พร้อมกันท้ังในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค นับเป็นมิติใหม่ ในการสร้าง

เจตจ านงทางการเมืองท่ีรัฐบาลชุดปัจจุบันให้ความส าคัญในการแก้ไขปัญหาการทุจริตเป็นวาระเร่งด่วนและให้เป็น

วาระแห่งชาติด้วยการใช้ กลไกประสานความร่วมมือกับภาครัฐ ประกอบไปด้วยฝ่ายประจ าและฝ่ายการเมือง ภาค

รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม กลไกทางศาสนาและการศึกษา ซึ่งเป็นรากฐาน ส าคัญในการแก้ไข

ปัญหาการ ทุจริตท่ียั่งยืน ตามแนวทางการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ ชาติว่าด้วยการปอ้งกัน และปราบปรามการทุจริต

ระยะท่ี 3 อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง  

โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง ตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อตา้นการทุจริตจึงจัดท าแผนปฏิบัติ 
การป้องกันการทุจริตเพื่อด าเนินการป้องกันการทุจริตต่อไป  

   นายเพชรสมทรง  บ ารุงบ้านทุ่ม 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง 



สารบัญ 

หน้า 

ค าน า ก 
สารบัญ ข 
1. หลักการและเหตุผล 1 
2. วัตถุประสงค์ 2 
3. ยุทธศาสตร์และมาตรการ 3 



แผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริตประจ าปี 

หลักการและเหตุผล 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)กําหนดประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํา 

รับรองการปฏิบติัราชการของโรงเรียนชุมชนบานฝาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตวัชี้วัดที่ 7 ระดับ 

ความส าเร็จของการด  าเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยพิจารณาจากผลส าเร็จของ 

การด  าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศกึษา เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ 

ว ่าดวยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา และการจัดการขอรองเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบติั 

หรือละเวนการปฏิบัตหินาที่โดยมิชอบของครูบุคลากรทางการศกึษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ ขอกล่าว
หาครู บคุลากรทางการศกึษา ที่ไม่ไดปฏิบติัหนาที่ราชการดวยความรับผดิชอบต่อประชาชน ไม่มีคุณธรรม 

ไม ่มีจริยธรรม ไม่ค านึงถึงประโยชน ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง และไม่มีธรรมาภิบาลตามที่มีกฎหมาย ระเบียบแบบแผน

ของทางราชการที่เกี่ยวของไดก าหนดไวในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การตรวจสอบและน าเรื่องรองเรียนเขาสู่ 
กระบวนการสอบสวนขอเท็จจริง การแจงตักเตือนด าเนินคดีหรืออื่นๆ ตามระเบียบขอกฎหมายที่ก าหนดไวใน 

ป ีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ในการจัดทําแผนปฏิบติัการปองกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง ประจ าปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2565 นััั้น โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง ได้ท าการศกึษาและวิเคราะหข้อมูลจากแผนปฏิบติัการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศกึษา และผลการด าเนินการตามแผนปฏิบติัการปองกันและปราบปราม 

การทุจริตสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยก าหนดให้สถานศึกษาต้องจัดท าแผนปฏิบติัการ 

ปองกันและปราบปรามการทุจริตในหนวยงานของตน เพื่อสนับสนุนและสอดคล้องกับยุทธศาสตรวาด้วยการ 

ปราบปรามการทุจริตสถานศกึษา 4 ยุทธศาสตรดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ ท่ี 1 เสริมสร้างจิตส านึกค่านิยมให้สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  
ยุทธศาสตร์ ท่ี 2 บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
ยุทธศาสตร์ท่ี  3 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
ยุทธศาสตร์ ท่ี 4 พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและ ปราบปราม 

การทุจริตสถานศึกษา 

วิสัยทัศน์ 
“ครู บุคลากรทางการศึกษานักเรียน บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ผู้ปกครองชุมชน 
  คณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมมือร่วมใจปอ้งกันและปราบปรามการทุจริต” 
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พันธกิจ 
1. เสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยมให้กับครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ยึดหลักธรรมาภิบาล
2. บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนเพือ่เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา 
3. ส่งเสริมบทบาทผู้ปกครองชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต 
4. สร้างกลไกและพัฒนาระบบการตรวจสอบถ่วงดุลการใช้อ านาจของเจ้าหน้าท่ีของรัฐให้มีความ

เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 
5. ส่งเสริม/สนับสนุนการจัดการองค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา

อย่างจริงจังและต่อเนื่อง 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงานของส่วนราชการภายในสถานศึกษาใหม้ีความโปร่งใส

และเป็นธรรม 

2. เพื่อส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและ
รับผิดชอบต่อประชาชน 

3. เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษา ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ในการปฏิบัติ 

4. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต 
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ยุทธศาสตร์และมาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : เสริมสร้างจิตส านกึค่านิยม ให้สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

วัตถุประสงค์ 

มุ่งส่งเสริมเสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยมให้แก่สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมี 
ทัศนคติ วิสัยทัศน์ ในการร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบสถานศึกษา รวมทั้ง
การรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนมีวินัย เคารพกฎหมาย กฎและระเบียบ ท่ีจะเป็น กลไกในการ
แก้ไขปัญหาการพัฒนา ตลอดจนเป็นการวางรากฐานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 

1. ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.1 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ให้ปฏิบัติงานและ 
ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1.2 ประยุกต์การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดมรรคผลในทางปฏิบัติ 
1.3 จัดให้มีหลักสูตรการเรียนรู้หรือการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง

แก่ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 
2. ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ได้เรียนรู้และปฏิบัติงานตามหน้าท่ีด้วยหลักธรรมาภิ

บาล 

2.1 ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีความรู้ความเข้าใจ รวมท้ังมีการ ฝึกอบรม
เพือ่ให้ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 

2.2 ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ได้ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทาง 
คุณธรรมและจริยธรรม 

2.3 ควบคุม ก ากับ ดูแลการปฏิบัติงาน การประพฤติปฏิบัติตนของครู บุคลากรทางการ ศึกษา 
นักเรียน ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม  

3. ก าหนดให้มีหลักสูตรทางการศึกษาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สถานศึกษา 

3.1 จัดให้มีหลักสูตรทางการศึกษา/หลักสูตรการฝึกอบรม ด้านการป้องกันและปราบปราม การ
ทุจริตสถานศึกษา 
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3.2 ก าหนดให้หลักสูตรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา เป็นหลักสูตร 
บังคับท่ีใช้ฝึกอบรมครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ทุกระดับ 

3.3 ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการ ตลอดจนข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตสถานศึกษา 

4. ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชู ความดีความซื่อสัตย์ สุจริตและการต่อต้านการทุจริต

4.1 ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ปฏิบัติหน้าท่ีราชการ ด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละเพื่อประโยชน์ ส่วนรวม 

4.2 รณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้สังคมมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการ 
ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 

4.3 ส่งเสริมเชิดชู หน่วยงานหรือบุคคลท่ีมีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการ 
ทุจริตสถานศึกษา 

4.4 ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างค่านิยมในการป้องกันและปราบปราม การ 
ทุจริตสถานศึกษา 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

วัตถุประสงค์ 

มุ่งประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตสถานศึกษา ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการ สถานศึกษาในการ
ติดตามตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในสถานศึกษา เสริมสร้างและพัฒนา เครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน 
คณะกรรมการสถานศึกษาให้เป็นกลไกในการตรวจสอบ ถ่วงดุล รวมถึงการสร้าง หลักประกันความปลอดภัยใน
การแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 

1. บูรณาการหน่วยงานสถานศึกษากับองค์กรทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความตระหนักและปลูกจิตส านึก
การเป็นพลเมืองดี 

1.1 ประสานความร่วมมือทางด้านข้อมูลและการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานสถานศึกษา
กับองค์กรทุกภาคส่วน  

1.2 ส่งเสริมสนับสนุนองค์กรและบุคลากรทางด้านส่ือสารมวลชนให้มีความเข้มแข็งและ 
เป็นอิสระในการท าหน้าท่ีตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนรับทราบ  
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1.3 ส่งเสรมสนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบอินเทอร์เน็ตเพือ่ท าการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ใน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา โดยมีเว็บบอร์ดเพือ่ติดต่อส่ือสารระหว่างกัน  

1.4 เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครองชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา 

2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ

2.1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ผู้ปกครองชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษามีความ 
ต่ืนตัวต่อสภาพปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในสถานศึกษา  

  2.2 สร้างและพัฒนาช่องทางในการรับแจ้งข้อมลูหรือเบาะแสให้มีความสะดวกหลากหลาย 
รวมทั้งสร้างหลักประกันความปลอดภัยให้แก่บุคคล หน่วยงานหรือข้อมลูนั้น  

2.3 ส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และการเข้าถึงข้อมลูข่าวสาร 

2.4 ก าหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้แจ้งขอ้มูลหรือเบาะแสให้ได้รับรางวัลตอบแทน 

2.5 ให้องค์กรหรือบคุลากรด้านส่ือสารมวลชนเป็นส่ือกลางในการแสวงหาความร่วมมือเพื่อ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  

3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอ านาจทางการศึกษา

3.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา
โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  

3.2 พัฒนาประสิทธิภาพการติดตามประเมินผลการด าเนินการตามกลยุทธ จุดเน้นเพื่อพัฒนา
คุณภาพทางการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : เสริมสร้างความเข้มแขง็ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

วัตถุประสงค์ 

มุ่งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อ านาจให้เหมาะสม ชัดเจน
และมีประสิทธิภาพ สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนให้มีศักยภาพ ในการ 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตส่งเสริมความร่วมมือดา้นการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับ หน่วยงาน ทุก
ภาคส่วน  

มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 

1. พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม พร้อมท้ังสร้างความโปร่งใสและเป็นธรรมในการ
บริหารงานบุคคลภายใต้ระบบคุณธรรม 
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1.1 ให้สถานศึกษาท่ีมีพันธกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีโครงสร้างของ 
หน่วยงาน อัตราก าลังการบริหารงานบุคคลและงบประมาณท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจและความรับผิดชอบ  

1.2 สนับสนุนให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อ านาจระหว่างหน่วยงานสถานศึกษาด้วย
ตนเอง 

1.3 ให้สถานศึกษาควบคุม ก ากับ ติดตาม ประเมินผล การใช้อ านาจในการปฏิบัติงานด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

2. สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกัน และ
ปราบปรามการทุจริต 

2.1 วางแนวทางและส่งเสริมบทบาทความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษาภาคเอกชน ใน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

2.2 ประสานความร่วมมือกับองค์กรภาคเอกชนเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตใน
สถานศึกษา 

3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร
3.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา  

 3.2 พัฒนาปรับปรุงและเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการบริหารงานท่ีโปร่งใสและเป็นธรรม 

4. ส่งเสริมประสิทธิภาพการด าเนินงานด้านการจัดระบบการควบคุมภายในและบริหารจัดการความ
เส่ียง 

4.1 ส่งเสริมให้มีการจัดท ารายงานการควบคุมภายในของสถานศึกษา  

4.2 ส่ง เสริมสนับสนุนให้ ทุกสถานศึกษามีแผนการตรวจสอบภายในท่ีเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริต
สถานศึกษา 

วัตถุประสงค์ 

มุ่งพัฒนาสมรรถนะ และขีดความสามารถให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาให้สัมฤทธิ์ผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ไขสภาพปัญหาการทุจริต ให้เป็น
ระบบอย่างต่อเนื่องสร้างมาตรฐานทางวิชาชีพให้สามารถร่วมมือหรือประสานการปฏิบัติกับองค์กรทุกภาคส่วน  
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มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 

1. พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถของครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกัน และ
ปราบปรามการทุจริต 

1.1 ก าหนดให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ฝึกอบรมหลักสูตรด้านการป้องกัน และ 
ปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา เพื่อให้มีความเช่ียวชาญ  

1.2 ก าหนดให้มีหลักสูตรการศึกษา และหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพด้านการป้องกัน และ
ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  

2. สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา

2.1 ส่งเสริมให้สถานศึกษาร่วมกันสร้างมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ 

2.2 ก าหนดให้มีหน่วยงานหลักเพื่อรับผิดชอบในการติดตามประเมินผลรวมถึงการลงโทษ ครู 
บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน  

3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรตามหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี

3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน หลักสูตร การ
บริหารกิจการบ้านเมอืงท่ีดี  

3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติ หน้าท่ี
และแนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ต่างๆ  

4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสร้างองค์ ความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
สถานศึกษา 

4.1 จัดให้มีกิจกรรมการสร้างองค์ความรู้ ในเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
สถานศึกษาแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน  

4.2 ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีการแลกเปล่ียนความรู้และข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกัน และ
ปราบปรามการทุจริต 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. โรงเรียนชุมชนบ้านฝางปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม

2. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีจิตส านึกในการเป็นพลเมืองดี ปฏิบัติงานตาม ระเบียบวินัย
และมีความซื่อสัตย ์สุจริต 

แผนปฏิบัตกิารการป้องกันการทุจรติประจ าปี โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง              7 
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3. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
สถานศึกษามากยิ่งขึ้น 

4. โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง ปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง
เป็นแนวทางปฏิบัติ 

5. โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง มีความเข้าใจและให้ความร่วมมือในกิจกรรมการป้องกันและปราบปราม การ
ทุจริตในสถานศึกษา 

6. ส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมในสถานศึกษาได้ อย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป

บทสรุป 

แผนปฏิบัตกิารปองกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565 จดัท าขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานในด้านการปองกันและปราบปรามการทุจริตของ สถานศึกษา 

ปฏิบติังานในด ้านการปองกันและปราบปรามการทุจริตให้บรรลุตามวัตถุประสงคเกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่คาดหวังไว้ 
ท าใหก้ารปฏิบัตริาชการตามอ านาจหนา้ที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่มีความรับผิดชอบท าใหผููู้ปกครอง 

ชุมขน คณะกรรมการสถานศึกษา มีความเชื่อถือในความมีคณุธรรม ความมีจริยธรรม การปฏิบัติหน้าที่โดยการ 

ค  านึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตนและการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล สามารถแกไขปญหา

การทุจริตและประพฤติมิชอบของคณะครู บคุลากรทางการศึกษา นักเรียน ให้ลดน้อยลงไดอ้ยางมีประ

สิทธิภาพ และบังเกิดผลอยางเปน็รูปธรรมมากยิ่งขึ้น 

ดังนั้น ในการด าเนินงานด้านการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาต้องบรูณาการและ อาศัย
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และจะต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องใหเ้ป็นระบบ โดยหากมีการบรูณาการ ความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วนอย่างจริงจังและต่อเนื่องแล้ว ก็จะส่งผลต่อการบรรลุตามผลสัมฤทธิ์ทีค่าดหวังไว้ ส่วนราชการและ
สถานศึกษา ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีความรู้เรื่อง
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษามากยิ่งขึ้น มีจิตส านึกในการเป็น พลเมืองดีปฏิบัติงานตาม
ระเบียบวนิัย และมีความซื่อสัตย ์สุจริต ทุกภาคส่วนมีความเขา้ใจและให้ความร่วมมือในกิจกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ปฏิบติังานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นแนวทางปฏิบัติรวมถึงส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมใน ระดับจังหวัดและระดับประเทศให้
ยั่งยืนได้อีกด้วย 

  (นายเพชรสมทรง บ ารุงบ้านทุ่ม)   
ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง 






