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แผนปฏบิัติการปอ้งกนัการทุจริต 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

 
 

 
 

โรงเรียนดงตาลวิทยา 

 
 
 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ลพบุรี 
ส าานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 
 



๒ 

 

คํานํา 
 
 วันที่ ๙ ธันวาคมของทุกปีถือเป็นวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ได้กอ่กําเนิดขึน้หลังจากที่ประชุมใหญ่
สมัชชาสหประชาชาติ(UN) มีมติเห็นชอบอนุสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยการตอ่ต้านการทจุริต ค.ศ.๒๐๐๓ 
(UNCAC) อย่างเปน็เอกฉันท์ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๖ จากนั้นประเทศภาคสีมาชิก UN ๑๙๑ประเทศ 
รวมทั้งไทยได้เข้ารว่ม ลงนามในอนสุัญญาฯ ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๖ ณ ประเทศเมก็ซิโก จึง
ประกาศให้วันที่ ๙ ธันวาคม ของทุกปีเปน็วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (International Anti-Corruption Day) 
สําหรบัปีนี้ รัฐบาลไทย ร่วมกับ สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติแห่งชาติ(สํานักงาน 
(ป.ป.ช.) สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.) องค์กร
ต่อต้านคอร์รปัชั่น (ประเทศไทย) ภาคีเครอืขา่ยภาครฐั ภาครฐัวิสาหกจิ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 
กําหนดจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ พร้อมกนัทัง้ในส่วนกลางและ
ส่วนภมิูภาค นับเป็นมติิใหม่  ่ในการสร้างเจตจํานงทางการเมอืงทีรัฐบาล ชุดปัจจุบันให้ความสําคญัในการแก้ไข
ปัญหาการทจุริตเป็นวาระเร่งด่วนและให้เป็นวาระแห่งชาติ ด้วยการใช้ กลไกประสานความร่วมมือกบัภาครฐั 
ประกอบไปดว้ยฝ่ายประจําและฝ่ายการเมือง ภาครัฐวิสาหกจิ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม กลไกทางศาสนา
และการศกึษา ซ่ึงเป็นรากฐานสําคัญในการแก้ไขปญัหาการทุจริตที ยั่งยืน ตามแนวทางการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที ่๓ อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 
 โรงเรียนดงตาลวิทยา ตระหนักและเหน็ความสําคัญของการต่อต้านการทจุรติจึงจัดทําแผนปฏิบัติการ
ป้องกนัการทุจริตเพ่ือดําเนินการป้องกันการทุจริตต่อไป 
 
 
 
          จ่าสิบเอก 
                               ( จตุรงค์     กุลแก้ว ) 
                                                              ผู้อํานวยการโรงเรียนดงตาลวิทยา 
 

 

 

 

 

 



๓ 

 

 
สารบัญ 

 
 

คํานํา                   ๒ 
สารบัญ                   ๓ 
๑. หลักการและเหตุผล        ๔ 
๒. วัตถุประสงค์         ๕ 
๓. ยุทธศาสตร และมาตรการ       ๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔ 

 

 

แผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริตประจําปี 

 

หลักการและเหตุผล 
 
 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กําหนดประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํา 
รบัรองการปฏิบัตริาชการของโรงเรียนดงตาลวิทยา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตัวชี้วัดที่ ๗ ระดบั 
ความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยพิจารณาจากผลสําเร็จของ 
การดาํเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศีษา เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทจุริตสถานศึกษา     และการจัดการข้อร้องเรียนเรื่องการทุจรติ การ 
ปฏิบัติหรอืละเว้นการปฏิบัตหิน้าที  ่โดยมิชอบของครูและบุคลากรทางการศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
และข้อกล่าวหาบุคลากรทางการศึกษาท่ีไม่ได้ปฏิบัติหนา้ที่ราชการด้วยความรับผิดชอบต่อประชาชน ไม่มี
คุณธรรม ไม่มีจรยิธรรม ไม่คํานึงถึงประโยชน์ ส่วนรวมป็นทีต้ั่ง และไม่มีธรรมาภิบาล ตามท่ีกฎหมายระเบียบ 
แบบแผนของทางราชการที่เกียวข้องได้กําหนดไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ การตรวจสอบและนําเรื่อง
รอ้งเรียนเขา้สู่กระบวนการสอบสวนข้อเทจ็จรงิการแจ้งตักเตือน ดําเนินคดีหรืออ่ืนๆตามระเบยีบ ข้อกฎหมาย
ที่กําหนดไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 ในการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ โรงเรียนดงตาลวิทยา ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น โรงเรียนดงตาลวิทยาได้ทําการศึกษาและ วิเคราะห์ ข้อมลูจากแผนปฏิบัติ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศกึษาและผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัตกิารป้องกันและปราบปราม
การทจุรติสถานศกึษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยกําหนดให้สถานศึกษาต้องจดัทําแผนปฏิบัตกิาร
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานของตน และเพ่ือสนับสนุนและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วย
การปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ๔  ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ เสริมสร้างจิตสํานึก ค่านิยม ให้สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ พัฒนาศักยภาพ บุคลากรทางการศกึษา นักเรียน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
                     สถานศกึษา 
 
วิสัยทัศน์ 
 
 “ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ผู้ปกครองชุมชน 
คณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมมือร่วมใจป้องกันและปราบปรามการทุจริต” 



๕ 

 

พันธกิจ 
 
๑. เสริมสร้างจิตสํานึกและคา่นิยม ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ยึดหลักธรรมาภิบาล 
๒. บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการ 
    ทุจริตในสถานศึกษา 
๓. ส่งเสริมบทบาทผู้ปกครองชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและ 
    ปราบปรามการทุจริต 
๔. สร้างกลไกและพัฒนาระบบการตรวจสอบ ถ่วงดุลการใช้อํานาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความ 
    เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 
๕. ส่งเสริม/สนับสนุนการจัดการองค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา อย่าง  
    จริงจังและต่อเนื่อง 
 
วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงานของส่วนราชการภายในสถานศึกษาให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม 
๒. เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ปฏิบัติงานด้วยความซ่ือสัตย สุจริตและรับผิดชอบต่อ 
    ประชาชน 
๓. เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษา ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ 
    ในการปฏิบัติ 
๔. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
  
ยุทธศาสตร์และมาตรการ/แนวทางดําเนินงาน 
 
ยุทธศาสตร  ์ที่ ๑ : เสริมสร้างจิตสํานึกค่านิยม ให้สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
 
วัตถุประสงค์ 
 มุ่งส่งเสริมเสริมสร้างจิตสํานึกและค่านิยมให้แก่สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมี 
ทัศนคติวิสัยทัศน์ ในการร่วมกนัแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบสถานศึกษา 
รวมทั้งการรณรงค ์เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ทุกภาคส่วนมีวินัย เคารพกฎหมาย กฎและระเบียบ ที่จะเป็น 
กลไกในการแก้ไขปัญหา การพัฒนา ตลอดจนเป็นการวางรากฐานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 



๖ 

 

มาตรการ/แนวทางดําเนินงาน 
 
๑. ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๑.๑ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก ่บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ให้ปฏิบัติงานและ 
      ดําเนินชวีิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๑.๒ ประยุกต ์การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดมรรคผลในทางปฏิบัติ 
๑.๓ จัดให้มีหลักสูตรการเรียนรู้หรอืการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่ บุคลากร 
      ทางการศกึษา นักเรียน 
๒. ส่งเสริมให้ บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ได้เรียนรู้และปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยหลักธรรมาภิบาล 
๒.๑ ส่งเสริมให้บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีความรู้ความเขา้ใจ รวมทั้งมีการฝึกอบรมเพ่ือให้ปฏิบัติงาน 
      ตามหลักธรรมาภิบาล 
๒.๒ ส่งเสริมให้บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ได้ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทาง 
      คุณธรรมและจริยธรรม 
๒.๓ ควบคุม กํากับ ดิดตาม และการปฏิบัติงาน การประพฤติปฏิบัติตนของ บุคลากรทางการ 
      ศึกษา นักเรียน ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 
๓. กําหนดให้มีหลักสตูรทางการศึกษาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 
    สถานศกึษา 
๓.๑ จัดให้มีหลักสูตรทางการศกึษา/หลักสูตรการฝึกอบรม ด้านการป้องกันและปราบปราม 
      การทุจริตสถานศกึษา 
๓.๒ กําหนดให้หลักสูตรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา เป็นหลักสูตร 
      บังคับท่ีใช้ฝึกอบรมคร ูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ทุกระดับ 
๓.๓ ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการ ตลอดจนข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันและ ปราบปราม 
      การทุจริตสถานศกึษา 
๔.  ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชู ความดีความซื่อสัตย์ สุจริตและการต่อต้านการทุจริต 
๔.๑ ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ครู และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
      ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละเพ่ือประโยชน์ ส่วนรวม 
๔.๒ รณรงค ์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้สังคมมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเหน็คุณค่าของการ 
      ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
๔.๓ ส่งเสริม เชิดช ูหน่วยงานหรือบุคคลที มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการ 
      ทุจริตสถานศึกษา 
๔.๔ ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างค่านิยมในการป้องกันและปราบปราม การ 
      ทุจริตสถานศึกษา 
 



๗ 

 

ยุทธศาสตร  ์ที่ ๒ : บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
 
วัตถุประสงค์ 
 มุง่ประสานความร่วมมือระหว่างหนว่ยงานสถานศึกษากบัทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปราม
การทุจรติสถานศกึษา ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาใน
การตดิตาม ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติ มิชอบในสถานศึกษา เสริมสร้างและพัฒนาเครื่อข่ายผู้ปกครอง 
ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาให้เป็นกลไกในการตรวจสอบ ถ่วงดุล รวมถึงการสร้างหลักประกันความ
ปลอดภัยในการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 
มาตรการ/แนวทางดําเนินงาน 
๑. บูรณาการหน่วยงานสถานศึกษากับองค์กรทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความตระหนักและปลูกจิตสํานึก 
    การเป็นพลเมืองดี 
๑.๑ ประสานความร่วมมือทางด้านข้อมูลและการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับ 
      องค์กรทุกภาคส่วน 
๑.๒ ส่งเสริม สนับสนุน องค์กรและบุคลากรทางด้านสื่อสารมวลชนให้มีความเข้มแข็งและเป็นอิสระในการทํา 
      หน้าที่ตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนรับทราบ 
๑.๓ ส่งเสรมิสนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบอินเตอร์เน็ตเพ่ือทําการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในการป้องกันและ 
      ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา โดยมีเวปบอรด์เพ่ือติดต่อสื่อสารระหว่างกัน 
๑.๔ เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครองชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา 
๒.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤตมิิชอบ 
๒.๑ เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้ผ้ปกครองชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษามีความต่ืนตัวต่อสภาพ 
      ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในสถานศึกษา 
๒.๒ สร้างและพัฒนาช่องทางในการรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสให้มีความสะดวกหลากหลาย 
      รวมทั้งสร้างหลักประกันความปลอดภัยให้แก่บุคคล หน่วยงานหรือข้อมูลนั้น 
๒.๓ ส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และการเข้าถึงข้อมลูข่าวสาร 
๒.๔ กําหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้แจ้งข้อมลูหรือเบาะแสให้ได้รับรางวัลตอบแทน 
๒.๕ ให้องคก์รหรือบุคลากรด้านสื่อสารมวลชนเป็นสื่อกลางในการแสวงหาความร่วมมือเพ่ือ 
      ป้องกนัและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
๓. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอํานาจทางการศึกษา 
๓.๑ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาโดยเน้นการมี 
      สว่นร่วมจากทุกภาคส่วน 
๓.๒ พัฒนาประสิทธิภาพการติดตามประเมินผลการดําเนินการตามกลยุทธ จุดเน้น เพ่ือพัฒนาคุณภาพทาง 
      การศึกษา 



๘ 

 

ยุทธศาสตร  ์ที่ ๓ : เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
 
วัตถุประสงค์ 
 มุ่งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อํานาจให้เหมาะสมชัดเจนและมี
ประสิทธิภาพ สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนให้มี ศักยภาพ ในการ
ป้องกนัและปราบปรามการทุจริตส่งเสริมความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับ หน่วยงาน
ทุกภาคส่วน 
 
มาตรการ/แนวทางดําเนินงาน 
๑.  พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม พร้อมทั้งสร้างความโปร่งใสและเป็นธรรมในการ 
     บริหารงานบุคคลภายใต้ระบบคุณธรรม 
๑.๑ ให้สถานศึกษาที่มพัีนธกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีโครงสร้างของหน่วยงาน  
      อัตรากําลัง การบริหารงานบุคคล และงบประมาณที่เหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจและความ 
      รับผิดชอบ 
๑.๒ สนับสนุนให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อํานาจระหว่างหน่วยงานสถานศึกษาด้วยตนเอง 
๑.๓ ให้สถานศึกษา ควบคุม กํากับ ติดตาม ประเมินผล การใช้อํานาจในการปฏิบัตงิานด้าน 
      การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
๒.  สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกัน 
     และปราบปรามการทุจริต 
๒.๑ วางแนวทางและส่งเสริมบทบาทความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับ 
      ภาคเอกชน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
๒.๒ ประสานความร่วมมือกับองค์กรภาคเอกชนเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการ 
      ทุจริตในสถานศึกษา 
๓.  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร 
๓.๑ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา 
๓.๒ พัฒนาปรับปรุงและเผยแพร่หลักเกณฑ์ ในการบริหารงานที่โปร่งใสและเป็นธรรม 
๔.  ส่งเสริมประสิทธิภาพการดําเนินงานด้านการจัดระบบการควบคุมภายในและบริหารจัดการ  
๔.๑  ส่งเสริมให้มีการจัดทํารายงานการควบคุมภายในของสถานศึกษา 
๔.๒  ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกสถานศึกษามีแผนการตรวจสอบภายในที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 



๙ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนาศกัยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและปราบปรามการ 
                     ทุจริตสถานศึกษา 
 
วัตถุประสงค์ 
 มุ่งพัฒนาสมรรถนะ และขีดความสามารถให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการ 
ป้องกนัและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาให้สัมฤทธิผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ไขสภาพปัญหา 
การทุจริตให้เป็นระบบอย่างต่อเนื่องสร้างมาตรฐานทางวิชาชีพให้สามารถร่วมมือหรือประสานการปฏิบัติ 
กับองคก์รทุกภาคส่วน 
 
มาตรการ/แนวทางดําเนินงาน 
๑. พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถของครูและ บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกัน 
    และปราบปรามการทุจริต 
๑.๑ กําหนดให้ครแูละ บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ฝึกอบรมหลักสูตรด้านการป้องกันและ ปราบปราม 
      การทุจริตในสถานศกึษา เพ่ือให้มีความเชี่ยวชาญ 
๑.๒ กําหนดให้มีหลักสูตรการศกึษา และหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพด้านการป้องกัน 
      และปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
๒. สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
๒.๑ ส่งเสริมให้สถานศึกษาร่วมกันสร้างมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ 
๒.๒ กําหนดให้มีหน่วยงานหลักเพ่ือรับผิดชอบในการติดตามประเมินผลรวมถึงการลงโทษ 
      ครแูละบุคลากรทางการศกึษา นักเรียน 
๓. ส่งเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรตามหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
๓.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน หลักสูตร 
      การบริหารกิจการบ้านเมอืงทีดี 
๓.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัต ิ
      หน้าที่และแนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ต่างๆ 
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสร้างองค์ความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา 
๔.๑ จัดให้มีกิจกรรมการสร้างองค์ความรู้ในรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
      สถานศกึษาแก่ครแูละบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 
๔.๒ ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีการแลกเปลี่ยนความรู  ้และข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันและปราบปราม 
      การทุจริต 
 
 
 



๑๐ 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. โรงเรียนดงตาลวิทยา ปฏบิัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม 
๒. คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีจิตสํานึกในการเป็นพลเมืองดี ปฏิบัติงานตาม 
    ระเบียบวินัยและมีความซื่อสัตย์ สุจริต 
๓. คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน 
    สถานศกึษามากยิ่งขี้น 
๔. โรงเรียนดงตาลวิทยา ปฏบิัติงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
    พอเพียงเป็นแนวทางปฏิบัติ 
๕. โรงเรียนดงตาลวิทยา มีความเข้าใจและให้ความร่วมมือในกิจกรรมการป้องกันและปราบปราม การ 
    ทุจริตในสถานศึกษา 
๖. ส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมในสถานศึกษาได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป 
 
บทสรุป 
 แผนปฏิบัติการปอ้งกันและปราบปรามการทจุริตโรงเรียนดงตาลวิทยา ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๔ จดัทําข้ึนเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงานในดา้นการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ในสถานศกึษา ปฏิบัติงานในดา้นการปอ้งกันและปราบปรามการทุจรติให้บรรลุตามวัตถปุระสงค์ เกิดผล 
สัมฤทธิ์ตามทีค่าดหวังไว้ ทําให้การปฏิบัตริาชการตามอํานาจหน้าที่ของขา้ราชการเปน็ไปในลักษณะที่มี 
ความรับผิดชอบ ทําให้ผู้ปกครอง ขุมขน คณะกรรมการสถานศึกษา มีความเชื่อถอืในด้านคุณธรรมและความ  
มีจรยิธรรม การปฏิบัตหิน้าที่โดยการคํานงึถงึประโยชน์ ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ ส่วนตน และการยึดมั่น 
ในหลักธรรมาภิบาลสามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา 
นักเรียนให้ลดน้อยลงได้อย่างมีประสิทธิภาพและบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึน้ดังนั้น ในการดําเนินงาน
ด้านการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษามีการบูรณาการและอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
และจะต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องให้เป็นระบบ โดยหากมกีารบรูณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอย่างจริงจัง
และต่อเนื่องแล้วจะส่งผลต่อการบรรลุตามผลสัมมฤทธิ์ที่คาดหวังไว้ส่วนราชการและสถานศึกษาปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีความรู้เรื่องการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจรตในสถานศึกษามากยิ่งขึ้น มีจิตสํานึกในการเป็นพลเมืองดีปฏิบัติงานตามระเบียบวินัย 
และมีความซือ่สัตย์ สุจรติ ทุกภาคส่วนมีความเขา้ใจและให้ความร่วมมือในกจิกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตสถานศกึษาปฏิบัตงิานตามหลักคณุธรรมจรยิธรรมและยึดหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทาง
ปฏิบัติรวมถึงส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับจังหวัดและระดับประเทศให้ยั่งยืนได้อีก 
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