
 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจ าปี 2563 
โรงเรียนบ้านสบกอน  อ าเภอเชียงกลาง  จังหวัดนา่น 

 
 
หลักการและเหตุผล 
              การทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นปัญหาที่มีมานาน  และยิ่งมีกระบวนการที่มีความซับซ้อนมากขึ้น 
ถือเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งในองค์กรภาครัฐ  และเอกชนซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงขึ้น  ส่งผลให้เกิดวิกฤตศรัทธา 
ต่อสังคมไทย  ปัจจุบันมีการตรวจสอบและเผยแพร่ให้สาธารณชนได้รับทราบให้ประชาชนให้ความสนใจการท ำงาน 
ของภาครัฐมากยิ่งขึ้น  
              การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเป็นวาระแห่งชาติ  ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ  วันที่ 19 
ธันวาคม 2549  โดยใช้ชื่อว่า “วาระแห่งชาติด้านจริยธรรมธรรมาภิบาลการป้องกันการทุจริต ประพฤติ 
มิชอบในภาครัฐ” ต่อมาคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่  6  พฤษภาคม 2551 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐน ำแนวทาง 
และมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต  พ.ศ. 2551-2555 ไปใช้เป็นกรอบ 
ทิศทางการประสานความร่วมมือในการด ำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  และแปลงยุทธศาสตร์ไปสู ่
การปฏิบัติ  โดยก ำหนดเพิ่มเติมไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ ำปีของส่วนราชการ 
ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติร  และการบูรณาการป้องกันและปราบปรามแก้ไขปัญหาการทุจริต 
คอร์รัปชั่น  ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล  
               ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2557-2559  นโยบายการ  
บริหารจัดการที่ดี  มุ่งเน้นเสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
พัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการ 
และเจ้าหน้าที่ของรัฐไปสู่การปฏิบัติ  ให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรมและเป็นเคร่ืองมือใช้ในการพัฒนาหน่วยงานจาก 
ทุกภาคส่วนให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือกันอย่างจริงจัง ในการป้องกันและปราบปราจริตโดยมี 
วัตถุประสงค์หลัก  4  ประการ คือ  

1)  สังคมไทยมีวินัยคุณธรรมและจริยธรรม  
2)  เครือข่ายจากทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
3)  ระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุมกระจาย และถ่วงดุลอานาจอย่างมีประสิทธิภาพ  
4)  สังคมรู้เท่าทันร่วมคิดป้องกันการทุจริต 

โดยจะมีการด ำเนินการตามยุทธศาสตร์  4  ประการ  
ยุทธศาสตร์ที่  1:  ปลูกจิตสานึกค่านิยมคุณธรรมและจริยธรรมและสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน 
ยุทธศาสตร์ที่  2:  รวมพลังแผ่นดินป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่  3:  เสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่หน่วยงานต่อต้านการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่  4:  สร้างบุคลากรมืออาชีพป้องกันและปราบปรามการทุจริต



              การด ำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในส่วนราชการ  
ส ำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สนักงาน ป.ป.ช.) และส ำนักงาน 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สนักงาน ป.ป.ท.) ก ำหนดให้ส่วนราชการจัดท ำ 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจ ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2562 โดยมีแนวทางใน 
การด ำเนินงาน คือ หากส่วนราชการได้จัดท ำแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ี และมีการก ำหนดแผนงาน/โครงการ/ 
กิจกรรม/ตัวชี้วัดได้แล้ว  และเห็นว่าสามารถตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติได้  ก็ใหน้ ำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ 
ตัวชี้วัดดังกล่าว มาบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ประจ ำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 – 2562 หากไม่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติฯ ก็หนดขึ้นมาใหม่และน ำไปบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการ  
3 ปีด้วยโดยก ำหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ตัวชี้วัดให้เป็นไปตามพันธกิจ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ 
โรงเรียน  ดังนั้นเพื่อให้การด ำเนินการเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีโรงเรียนบ้านสบกอน จึงได้จัดท ำแผนปฏิบัติ
กำรป้องกันกำรทุจริต 3 ปี  (พ.ศ. 2562 – 2564) ขึ้น  เพื่อเป็นกรอบในการด ำเนินการป้องกันกำรทุจริต 
ของสถานศึกษา  และให้ส่วนราชการ/หน่วยงาน ใช้เป็นแนวทางในการจัดท ำแผนปฏิบัติการป้องกันกำรทุจริต
ประจ ำปีต่อไป  
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตสานึกในเร่ืองความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม  
จริยธรรมในการด ำเนินชีวิต และกำรปฏิบัติงาน  

2. เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังมิให้เกิดการทุจริตการปฏิบัติและ/หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ในการ 
ปฏิบัติราชการขึ้นภายในหน่วยงาน โดยประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเครือข่ายภาคประชาชนในการ 
ติดตามตรวจสอบแจ้งข้อมูลเบาะแสการประพฤติมิชอบ  

3. เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำโรงเรียนบ้ำนสบกอน มีระบบการท ำงาน 
และการตรวจสอบที่เข้มแข็งในการป้องกันการทุจริต  

4. เสริมสร้างศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ให้สามรถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



               โรงเรียนบ้านสบกอน ได้จัดท ำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โดยได้ท ำกำรศึกษำและวิเครำะห์ข้อมูล 
เพื่อสนับสนุน และให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปราบปรามทุจริตสถานศึกษา  4  ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
   
ยุทธศาสตร์ท่ี 1  :  เสริมสร้างจิตส ำนึกค่านิยม ให้สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
 
วัตถุประสงค์ 
 

มุ่งส่งเสริมเสริมสร้างจิตส ำนึกและค่านิยมให้แก่สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบำล โดยมีทัศนคติบาล 
วิสัยทัศน์ ในการร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบสถานศึกษารณรงค์ รวมทั้งเผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ ให้ทุกภาคส่วนมีวินัย เคารพกฎหมาย กฎและระเบียบ ที่จะเป็นกลไกในการแก้ไข การพัฒนา 
ตลอดจนเป็นการวางรากฐานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
มาตรการ/แนวทางด ำเนินงาน  

1. ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
1.1 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ให้ปฏิบัติงานและ ด ำเนิน

ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
1.2 ประยุกต์การน ำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดมรรคผลในทางปฏิบัติ  
1.3 จัดให้มีหลักสูตรการเรียนรู้หรือการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่ครู  

และบุคลากรทางการศึกษา  นักเรียน  
2. ส่งเสริมให้ครแูละบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ได้เรียนรู้และปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยหลักธรรมาภิบาล 

2.1 ส่งเสริมให้ครแูละบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งมีการฝึก 
เพื่อให้ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล  

2.2 ส่งเสริมให้ครแูละบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ได้ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทาง 
คุณธรรมและจริยธรรม  

2.3 ควบคุม ก ำกับ ดูแลการปฏิบัติงาน การประพฤติปฏิบัติตนของครูและบุคลากรทางการศึกษำ 
 นักเรียน ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม  

3. ก ำหนดให้มีหลักสูตรทางการศึกษาเพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในการป้องกันและการทุจริตในสถานศึกษา 
                            3.1 จัดให้มีหลักสูตรทางการศึกษา/หลักสูตรการฝึกอบรมารป้องกันกำรทุจริตในสถานศึกษำ 
                            3.2 ก ำหนดให้หลักสูตรด้านการป้องกันการทุจริตในสถานศึกษา หลักสูตร 

       บังคับที่ใช้ฝึกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ทุกระดับ  
3.3 ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการ ตลอดจนข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันการทุจริตในสถานศึกษา 

4. ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต  
4.1 ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ปฏิบัติหน้าที่ 
      ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม  
4.2 รณรงค์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สังคมมีค่านิยม ยกยอ่ง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการ  

ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม  
4.3 ส่งเสริม เชิดชู หน่วยงานหรือบุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันการทุจริตในสถำนศึกษำ 

                           4.4 ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างค่านิยมในการป้องกันการทุจริตในสถำนศึกษำ  



 
 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการป้องกันการทุจริตสถานศึกษา 
วัตถุประสงค์ 
 
             มุ่งประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับทุกภาคส่วนในการป้องกันการทุจริตในสถานศึกษา 
ส่งเสริมบทบาท และการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาในการ ติดตาม ตรวจสอบ 
การทุจริตหรือประพฤติมิชอบในสถานศึกษา เสริมสร้าง และพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครอง  คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 
ให้เป็นกลไกในการตรวจสอบ ถ่วงดุล รวมถึงการสร้างหลักประกันความปลอดภัยในการแจ้งข้อมูล หรือเบำะแส ในการ
ป้องกันการทุจริต 
 
มาตรการ/แนวทางด ำเนินงาน 
 

1. บูรณาการหน่วยงานสถานศึกษากับองค์กรทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความตระหนักและปลูกจิตส ำนึก 
เป็นพลเมืองดี 

1.1 ประสานความร่วมมือทางด้านข้อมูลและการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับ 
องค์กรทุกภาคส่วน  

1.2 ส่งเสริม สนับสนุน องค์กรและบุคลากรทางด้านสื่อสารมวลชนให้มีความเข้มแข็งและเป็นอิสระ 
ในการทท ำหน้าที่ตรวจสอบ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนรับทราบ  

1.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้สถำนศึกษำ มีระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อท ำการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
ในการป้องกันการทุจริตในสถานศึกษา โดยมีเว็บบอร์ดเพื่อติดต่อสื่อสาร ระหว่างกัน 

1.4 เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา 
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 

 
2.1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษามีความ 

ตื่นตัวต่อสภาพปัญหาการทุจริต และประพฤติมิชอบในสถานศึกษา  
2.2 สร้างและพัฒนาช่องทางในการรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้มีความสะดวกหลากหลาย 

รวมทั้งสร้างหลักประกันความปลอดภัยให้แก่บุคคล หน่วยงานหรือข้อมูลนั้น 
2.3 ส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
2.4 ก ำหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้แจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้ได้รับรางวัลตอบแทน 

 
2.5 ให้องค์กรหรือบุคลากรด้านสื่อสารมวลชนเป็นสื่อกลางในการแสวงหาความร่วมมือเพื่อ 

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอ ำนาจทางการศึกษา 

 
3.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณส ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา 

โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  
3.2 พัฒนาประสิทธิภาพการติดตามประเมินผลการด ำเนินการตามกลยุทธ์จุดเน้น เพื่อพัฒนำ 

คุณภาพทางการศึกษา 



 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
 
วัตถุประสงค์ 
 
               มุ่งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อ านาจให้เหมาะสมชัดเจน และ 
มีประสิทธิภาพ สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกัน  
การทุจริต ส่งเสริมความร่วมมือด้านการป้องกันการทุจริตกับหน่วยงานทุกภำคส่วน  
มาตรการ/แนวทางด ำเนินงาน 
 

1. พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม พร้อมทั้งสร้างความโปร่งใสและเป็นธรรมในการ 
บริหารงานบุคคลภายใต้ระบบคุณธรรม  

1.1 ให้สถานศึกษาที่มีพันธกจิด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีโครงสร้างของหน่วยงาน 
อัตราก ำลัง การบริหารงานบุคคล และงบประมาณที่เหมาะสม สอดคล้องกับ 
ภารกิจและความรับผิดชอบ 

1.2 สนับสนุนให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อ ำนาจระหว่างหน่วยงานสถานศึกษาด้วยกันเอง  
1.3 ให้สถานศึกษา ควบคุม ก ำกับ ติดตาม ประเมินผล การใช้อ ำนาจในการปฏิบัติงานด้าน 

การป้องกันการทุจริต 
 

2 . สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชน  ให้มีศักยภาพในการป้องกันการทุจริต  
2.1 วางแนวทางและส่งเสริมบทบาทความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชน 

ในการป้องกันการทุจริต  
2.2 ประสานความร่วมมือกับองค์กรภาคเอกชนเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตในสถานศึกษา  

3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร 
3.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา 
3.2 พัฒนาปรับปรุงและเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการบริหารงานที่โปร่งใสและเป็นธรรม 

 
4. ส่งเสริมประสิทธิภาพการดด ำเนินงานด้วยกำรจัดระบบการควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง  

4.1 ส่งเสริมให้มีการจัดท ำรายงานการควบคุมภายในของสถานศึกษา  
                             4.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกสถานศึกษามีแผนการตรวจสอบภายในที่เป็นระบบและมี ประสิทธิภาพ 
 

 



ยุทธศาสตร์ท่ี 4  :  พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันกำรทุจริตในสถานศึกษา 
วัตถุประสงค์ 
 
               มุ่งพัฒนาสมรรถนะ และขีดความสามารถให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกัน การทุจริต 
ในสถานศึกษา ให้สัมฤทธิผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ไขสภาพปัญหาการทุจริตอย่ำงต่อเน่ือง
สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพให้สามารถร่วมมือ หรือประสานการปฏิบัติกับองค์กรทุกภาคส่วน  
มาตรการ/แนวทางด ำเนินงาน 
 

1. พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถของครูและบุคลทางการศึกษากร นักเรียน 
ในการป้องกันการทุจริต 

 
1.1 ก ำหนดให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ฝึกอบรมหลักสูตรด้านการป้องกันและ 

ปราบปรามการทุจริต ในสถานศึกษาเพื่อให้มีความเชี่ยวชาญ  
1.2 ก ำหนดให้มีหลักสูตรการศึกษาและหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพด้านการป้องกัน 

การทุจริตในสถานศึกษา  
2. สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

2.1 ส่งเสริมให้สถานศึกษาร่วมกันสร้างมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 

2.2 ก ำหนดให้มีหน่วยงานหลัก เพื่อรับผิดชอบในการติดตามประเมินผล 
รวมถึงการลงโทษ ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน  

3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 

3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตร 
กำรบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติ 
และแนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ต่าง ๆ 

 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสร้างองค์ความรู้เร่ืองการป้องกันการทุจริตในสถานศึกษา  

4.1 จัดให้มีกิจกรรมการสร้างองค์ความรู้ในเร่ืองการป้องกันการทุจริตในสถานศึกษำ 
แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 

 
4.2 ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีการแลกเปลี่ยนความรู้ และข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันการทุจริต 

 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 

1. โรงเรียนบ้านสบกอนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม  
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีจิตส ำนึกในการเป็นพลเมืองดี ปฏิบัติงานตามระเบียบ มีวินัย 

และมีความซื่อสัตย์สุจริต  
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีความรู้เร่ืองการป้องกันการทุจริตในสถานศึกษามากยิ่งขึ้น  
4. โรงเรียนบ้านสบกอนปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรมจริยธรรมและยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เป็นแนวทางปฏิบัติ 
5. โรงเรียนบ้านสบกอน มีความเข้าใจและให้ความร่วมมือในกิจกรรมการป้องกันการทุจริต 

ในสถานศึกษา   



 
บทสรุป 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตโรงเรียนบ้านสบกอน ประจ ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
จัดท ำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการด ำเนนิงานในด้านการป้องกันการทุจริตของสถานศึกษำ 
ปฏิบัติงานในด้านการป้องกันการทุจริต ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่คาดหวังไว้ 
ท ำให้การปฏิบัติราชการตามอ ำนาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่มีความรับผิดชอบ ท ำให้ 
คณะกรรมการสถานศึกษา มีความเชื่อถือในความมีคุณธรรมมีจริยธรรม การปฏิบัติหน้าที่โดยการ ค ำนึงถึง 
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนต และการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล สามารถแก้ไขปัญหาการ 
ทุจริตและประพฤติมิชอบของครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดผลอย่างเป็น 
รูปธรรมมากยิ่งขึ้น 

ดังนั้น ในการด ำเนินงานด้านการป้องกันการทุจริต ต้องบูรณาการและอาศัย ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
และจะต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องให้เป็นระบบ โดยหากมีการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอย่างจริงจัง 
และต่อเน่ืองแล้ว ก็จะส่งผลต่อการบรรลุตามผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังไว้ สถานศึกษาปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและ 
เป็นธรรม ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีความรู้เร่ืองการป้องกันการทุจริตในสถานศึกษามากยิ่งขึ้น มีจิตส ำนึก 
ในการเป็นพลเมืองดี ปฏิบัติตนมีระเบียบวินัย และมีความซื่อสัตย์สุจริต ทุกภำคส่วนมีควำมเข้ำใจ และให้ควำมร่วมมือ 
ในกิจกรรมการป้องกันการทุจริตในสถานศึกษา ปฏิบัติงานตามหลักคุณธรจริยธรรม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เป็นแนวทางปฏิบัติ  


