
 

 

 
 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
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โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน  

สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษา เขต 35  



แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ  โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 

(ปีงบประมาณ 2563) 

 

หลักการและเหตุผล  

 ปัจจุบัน ปัญหาการคอร์รัปชันถือได้ว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก รวมทั้ง

ประเทศไทย ซึ่งปัญหาน้ียังไม่มทีีท่าว่าจะหมดไป อีกทัง้ยังทวีความรุนแรงและซับซ้อนมากขึน้เร่ือย ๆ แม้ว่า

ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ ความทันสมัย มีระบบการบริหารราชการสมัยใหม่ มีการรณรงค์จากองค์กรของ

รัฐ หรือองค์กรอิสระต่าง ๆ เห็นพ้องกันว่า การทุจรติคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่นำไปสู่ความยากจน และเป็น

อุปสรรคที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศ อย่างแท้จริง สำหรับประเทศไทยน้ันเป็นที่ทราบกันทั่วไปว่า ปัญหา

เร่ืองการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาสำคัญ ลำดับตน้ๆที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก 

ปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นมาช้านานจนฝังรากลกึและ พบเกอืบทุกกลุ่มอาชีพในสังคมไทย เกี่ยวพันกับวิถีชีวิต

ของคนไทยมาอย่างยาวนานหรอืกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหน่ึง ของวัฒนธรรมไทยไปแลว้ 

 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เป็นวาระแห่งชาติ ตามมตคิณะรัฐมนตรี เมื่อ วันที่ 

19 ธันวาคม 2549 โดยใช้ช่ือว่า “วาระแห่งชาตดิา้นจริยธรรม ธรรมาภิบาล การป้องกันการทุจรติประพฤติ    

มิชอบในภาครัฐ” ต่อมาคณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2551 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐนำ

แนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาตวิ่าดว้ยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551-2555  

ไปใช้เป็นกรอบ ทิศทางการประสานความร่วมมือในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และ

แปลงยุทธศาสตร์ไปสู่ การปฏิบัต ิโดยกำหนดเพ่ิมเตมิไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการ

ประจำปีของส่วนราชการ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติราชการ และการบูรณาการป้องกันและ

ปราบปรามแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล  

 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในฐานะหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบงานการจัด

การศึกษา ขั้นพ้ืนฐานให้กับเยาวชนส่วนใหญ่ของประเทศ ให้เป็นพลเมืองที่มคีุณภาพในอนาคต ตระหนักใน

ความสำคัญ ของการเตรียมการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา ได้ร่วมเป็นส่วน

หนึ่งในการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 

2564) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 3 และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) มาอย่างต่อเนื่อง

โดยดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียน

สุจริต) เพื่อวางรากฐานการปลูกจิตสำนึก ซึ่งเป็นกลไกในการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ

ประเทศชาต ิโดยมุ่งเน้นการพัฒนานักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการ ศึกษาให้เกิดคุณลักษณะ 5 

ประการของโรงเรียนสุจริต โดยเริ่มพัฒนาจากกลุ่มเป้าหมายที่เป็นโรงเรียนสุจริตต้นแบบ  จำนวน 225 

โรงเรียน (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาละ 1 โรงเรียน) และขยายเครือข่ายโรงเรียนสุจริตเพิ่มขึ้นอย่าง 

ต่อเน่ืองทุกปี ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จนครบทุกโรงเรียนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 



 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ. 2557-2559  นโยบายการ

บรหิารจัดการที่ดี มุ่งเน้นเสริมสร้างมาตรฐานดา้นคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ

รัฐ  และพัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ นำไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม และเป็นเคร่ืองมือช้ีนำ

การพัฒนาหน่วยงานจากทุกภาคส่วน ให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือกันอย่างจริงจังในการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต โดยมีวัตถุประสงค์หลัก 4 ประการ คือ  

1) สังคมไทยมีวินัย คุณธรรมและจริยธรรม  

2) เครอืข่ายจากทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

3) ระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม กระจาย และถ่วงดุลอานาจอย่างมีประสทิธิภาพ  

4) สังคมรู้เท่าทัน ร่วมคิดป้องกันการทุจรติ โดยจะมีการดำเนนิการตามยุทธศาสตร์ 4 ประการ  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ปลูกจติสานึก ค่านิยม คุณธรรม และจริยธรรม และสร้างวินัยแก่ทุกภาค

ส่วน  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : รวมพลังแผ่นดนิป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่หน่วยงานต่อต้านการทุจริต  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : สร้างบุคลากรมืออาชีพป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

 

วิสัยทัศน ์  

 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เป็นสถานศึกษาคุณภาพมาตรฐานสากล บนพื้นฐานของ

ความเป็นไทย 

 

พันธกจิ 

 1. เสริมสร้างจิตสำนึกและค่านยิม ให้กับครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรยีน ยึดหลักธรรมาภิบาล 

 2. บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนเพ่ือเสริมสร้าง และพัฒนาเครอืข่ายดา้นการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจรติในสถานศึกษา  

 3. ส่งเสริมบทบาทผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริต 

 4. สร้างกลไกและพัฒนาระบบการตรวจสอบ ถ่วงดุลการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความ

เข้มแข็และมีประสทิธิภาพ 

 5. ส่งเสริม/สนับสนุนการจัดการองค์ความรูด้า้นการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา

อย่างจรงิจัง และต่อเน่ือง      

 



วัตถุประสงค์  

1. เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตสานึกในเรื่องความซื่อสัตยส์ุจริต 

มีคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนนิชีวิต และปฏิบัติงาน  

2. เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังมิให้เกิดการทุจริต การปฏิบัติและ/หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิ

ชอบในการปฏิบัติราชการขึ้นภายในหน่วยงานโดยประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเครือข่ายภาค

ประชาชนในการติดตามตรวจสอบแจ้งขอ้มูลเบาะแสการประพฤติมชิอบ  

3. เพ่ือส่งเสริมให้ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 

มีระบบการทำงานและการตรวจสอบที่เข้มแข็งในการป้องกันการทุจรติ  

4. เสริมสร้างศักยภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถปฏิบัตงิานได้อย่าง

มีประสทิธิภาพตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ  

 

ยุทธศาสตร์และมาตรการ/แนวทางดำเนนิงาน  

ยุทธศาสตร์ที่ 1  :  เสริมสร้างจิตสำนึก ค่านยิม ให้สถานศึกษาบรหิารงานตามหลักธรรมาภิบาล  

วัตถุประสงค์ 

  มุ่งส่งเสริมเสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้แก่สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  

โดยมีทัศนคติ วิสัยทัศน์ ในการร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ

สถานศึกษา  รวมทั้งการรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ทุกภาคส่วนมีวินัย เคารพกฎหมาย กฎและ

ระเบียบ ที่จะเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหา การพัฒนา  ตลอดจนเป็นการวางรากฐานในการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐได้อย่างมีประสทิธิภาพ  

มาตรการ/แนวทางดำเนนิงาน 

  1.  ส่งเสริมการปฏิบัตงิานและการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

  1.1  เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ให้ปฏิบัติงาน

และดำเนนิชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  1.2  ประยุกต์การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดมรรคผลในทางปฏิบัติ 

  1.3  จัดให้มีหลักสูตรการเรียนรู้หรือการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง แก่ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรยีน 

  2. ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรยีน ได้เรยีนรู้และปฏิบัตงิานตามหน้าที่ด้วยหลัก 

               ธรรมาภิบาล  

  2.1  ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีความรู้  ความเข้าใจ  รวมทั้งมีการ

ฝึกอบรมเพ่ือให้ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 

  2.2  ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ได้ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐาน

ทางคุณธรรมและจริยธรรม  



                     2.3  ควบคุม กำกับ ดูแลการปฏิบัตงิาน  การประพฤติปฏิบัติตนของครู บุคลากรทางการ

ศึกษา นักเรยีน ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 

  3. กำหนดให้มีหลักสูตรทางการศึกษาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจรติสถานศึกษา 

  3.1  จัดให้มีหลักสูตรทางการศึกษา/หลักสูตรการฝึกอบรม ด้านการป้องกันแ ละ

ปราบปรามการทุจรติสถานศึกษา 

  3.2  กำหนดให้หลักสูตรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา   เป็น

หลักสูตรบังคับที่ใช้ฝึกอบรมครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรยีน ทุกระดับ 

  3.3  ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการ  ตลอดจนข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจรติสถานศึกษา  

 4. ส่งเสริมค่านยิมการยกย่องและเชิดชูความด ีความซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจรติ 

  4.1  ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ปฏิบัติหน้าที่

ราชการดว้ยความซื่อสัตย์  สุจริต  เสยีสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 

                     4.2 รณรงค์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สังคมมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของ

การประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 

  4.3  ส่งเสริม เชิดชู หน่วยงานหรือบุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปราม

การทุจรติสถานศึกษา 

  4.4  ส่งเสริม  สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างค่านิยมในการป้องกันและปราบปราม

การทุจรติสถานศึกษา 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  :  บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

วัตถุประสงค์ 

          มุ่งประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับทุกภาคส่วนในการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการ

สถานศึกษาในการติดตาม ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติ มิชอบในสถานศึกษา   เสริมสร้างและพัฒนา

เครอืข่ายผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาให้เป็นกลไกในการตรวจสอบ  ถ่วงดุล  รวมถึงการ

สร้างหลักประกันความปลอดภัยในการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

มาตรการ/แนวทางดำเนนิงาน 

1. บูรณาการหน่วยงานสถานศึกษากับองค์กรทุกภาคส่วนเพ่ือสร้างความตระหนักและปลูก 

จิตสำนึกการเป็นพลเมืองดี 

1.1 ประสานความร่วมมือทางดา้นข้อมูลและการปฏิบัตงิานระหว่างหน่วยงานสถานศึกษา 

กับองค์กรทุกภาคส่วน 



                     1.2  ส่งเสริม สนับสนุน องค์กรและบุคลากรทางด้านสื่อสารมวลชนให้มีความเข้มแข็งและ

เป็นอิสระในการทำหน้าที่ตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนรับทราบ 

                     1.3  ส่งเสริมสนับสนุนให ้สถานศึกษาม ีระบบอินเทอร์เน็ต เพื ่อทำการเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา โดยมี เว็บบอร์ดเพื่อติดต่อสื่อสาร

ระหว่างกัน 

                     1.4  เสริมสร้างและพัฒนาเครอืข่ายผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา 

  2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิ

ชอบ  

  2.1  เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษามี

ความต่ืนตัวต่อสภาพปัญหาการทุจริตและประพฤติมชิอบในสถานศึกษา  

                     2.2  สร้างและพัฒนาช่องทางในการรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้มีความสะดวก

หลากหลายรวมทั้งสร้างหลักประกันความปลอดภัยให้แก่บุคคล หน่วยงานหรือข้อมูลน้ัน 

  2.3  ส่งเสริมสิทธิในการรับรูแ้ละการเข้าถงึข้อมูลข่าวสาร 

  2.4  กำหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้แจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้ได้รับรางวัลตอบ

แทน 

  2.5  ให้องค์กรหรือบุคลากรด้านสื่อสารมวลชนเป็นสื่อกลางในการแสวงหาความร่วมมือ

เพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

           3.  พัฒนาประสทิธิภาพการบรหิารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอำนาจทางการศึกษา 

                     3.1  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาและ

สถานศึกษา โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

                     3.2  พัฒนาประสิทธิภาพการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามกลยุทธ์จุดเน้น เพื่อ

พัฒนาคุณภาพทางการศึกษา   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ยุทธศาสตร์ที่ 3  :  เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  

วัตถุประสงค์ 

           มุ่งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ  ควบคุม  และถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสม

ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนให้มี

ศักยภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ส่งเสริมความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปราม

การทุจรติกับหน่วยงานทุกภาคส่วน  

มาตรการ/แนวทางดำเนนิงาน 

  1. พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม พร้อมทั้งสร้างความโปร่งใสและเป็นธรรมใน

การบรหิารงานบุคคลภายใต้ระบบคุณธรรม 

                     1.1  ให้สถานศึกษาที่มีพันธกจิดา้นการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีโครงสร้างของ 

หน่วยงาน  อัตรากำลัง  การบริหารงานบุคคล และงบประมาณที่เหมาะสม สอดคลอ้งกับภารกิจและความ

รับผิดชอบ 

  1.2 สนับสนุนให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจระหว่างหน่วยงานสถานศึกษา       

ดว้ยกันเอง 

  1.3  ให้สถานศึกษา ควบคุม กำกับ ติดตาม ประเมินผล การใช้อำนาจในการปฏิบัติงาน

ดา้นการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ  

  2 . สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

  2.1 วางแนวทางและส่งเสริมบทบาทความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับ

ภาคเอกชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

  2.2  ประสานความร่วมมือกับองค์กรภาคเอกชนเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจรติในสถานศึกษา 

           3. พัฒนาประสทิธิภาพการบรหิารจัดการองค์กร 

                     3.1 พัฒนาประสทิธิภาพการบรหิารจัดการของสถานศึกษา 

                     3.2 พัฒนาปรับปรุงและเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการบรหิารงานที่โปร่งใสและเป็นธรรม 

           4. ส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการจัดระบบการควบคุมภายในและบริหารจัดการ

ความเสี่ยง 

                      4.1 ส่งเสริมให้มกีารจัดทำรายงานการควบคุมภายในของสถานศึกษา 

                      4.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกสถานศึกษามีแผนการตรวจสอบภายในที่เป็นระบบและมี

ประสิทธิภาพ 

 



ยุทธศาสตร์ที่ 4  :  พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและปราบปราม

การทุจรติสถานศึกษา  

วัตถุประสงค์ 

            มุ่งพัฒนาสมรรถนะ  และขีดความสามารถให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรยีน  ในการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาให้สัมฤทธิผลไดอ้ย่างมีประสทิธิภาพ เพ่ือแก้ไขสภาพปัญหา

การทุจรติให้เป็นระบบอย่างต่อเน่ือง  สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพให้สามารถร่วมมือหรือประสานการปฏิบัติ

กับองค์กรทุกภาคส่วน  

มาตรการ/แนวทางดำเนนิงาน 

1. พัฒนาสมรรถนะและขดีความสามารถของครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรยีน ในการป้องกัน 

และปราบปรามการทุจริต 

1.1 กำหนดให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรยีน ฝึกอบรมหลักสูตรดา้นการป้องกันและ 

ปราบปรามการทุจริต ในสถานศึกษา  เพ่ือให้มคีวามเช่ียวชาญ 

  1.2  กำหนดให้มีหลักสูตรการศึกษา และหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพด้านการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา   

  2. สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพดา้นการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

  2.1  ส่งเสริมให้สถานศึกษาร่วมกันสร้างมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ 

  2.2 กำหนดให้มีหน่วยงานหลัก เพื่อรับผิดชอบในการติดตามประเมินผล รวมถึงการ

ลงโทษครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรยีน 

  3. ส่งเสริมการปฏิบัตงิานของบุคลากรตามหลักเกณฑ์และวิธกีารบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

                    3.1  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรยีน หลักสูตร

การบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดี   

     3.2  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติ

หน้าที่และแนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ต่าง ๆ  

   4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสร้างองค์ความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน

สถานศึกษา  

   4.1  จัดให้มีกิจกรรมการสร้างองค์ความรู้ในเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

สถานศึกษาแก่ ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรยีน 

  4.2  ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีการแลกเปลี่ยนความรู้ และข้อมูลข่าวสารด้านการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 

 

 



ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 1.  โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ปฏิบัตหิน้าที่ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม   

 2.  คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีจิตสำนึกในการเป็นพลเมืองดี ปฏิบัติงานตาม

ระเบียบวินัย และมีความซื่อสัตย์สุจริต    

 3.  คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรยีน  มีความรูเ้ร่ืองการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริต

ในสถานศึกษามากย่ิงขึ้น  

 4.  โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน  ปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางปฏิบัติ   

 5.  โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน มีความเข้าใจและให้ความร่วมมือในกิจกรรมการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา 

 6.  ส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมในสถานศึกษาได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

ตลอดไป 

 

บทสรุป 

  แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในด้านการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตของสถานศึกษา  ปฏิบัติงานในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้บรรลุตาม

วัตถุประสงค์   เกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่คาดหวังไว้  ทำให้การปฏิบัตริาชการตามอำนาจหน้าที่ของข้าราชการ

เป็นไปในลักษณะที่มีความรับผิดชอบ  ทำให้ผู้ปกครอง  ขุมขน คณะกรรมการสถานศึกษา มีความเชื่อถือ

ในความมีคุณธรรม  ความมีจริยธรรม  การปฏิบัติหน้าที่โดยการคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า

ประโยชน์ส่วนตน  และการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล   สามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ของคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรยีน ให้ลดน้อยลงได้อย่างมีประสทิธิภาพ และบังเกิดผลอย่างเป็น

รูปธรรมมากยิ่งขึน้      

  ดังนั้น  ในการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ต้องบูรณาการ

และอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และจะต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องให้เป็นระบบ   โดยหากมีการบูร

ณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอย่างจริงจังและต่อเน่ืองแลว้ ก็จะส่งผลต่อการบรรลุตามผลสัมฤทธิ์

ที่คาดหวังไว้ ส่วนราชการและสถานศึกษา ปฏิบัตหิน้าที่ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม  คณะครู บุคลากร

ทางการศึกษา นักเรียน มีความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษามากยิ่งขึ้น  มี

จิตสำนึกในการเป็นพลเมืองดี ปฏิบัตงิานตามระเบียบวินัย และมีความซื่อสัตย์สุจริต  ทุกภาคส่วนมีความ

เข้าใจและให้ความร่วมมือในกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา   ปฏิบัติงานตาม

หลักคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางปฏิบัต ิ   รวมถึงส่งผลต่อการ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับจังหวัดและระดับประเทศให้ย่ังยืนได้  อีกด้วย 


