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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของโรงเรียนบ้านละเอาะ   ประจําปี ๒๕๖๒ 
 

๑. ท่ีมา หลักการ และเหตุผล 
                      การทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ นับเป็นภัยร้ายแรงต่อประชาชนและประเทศชาติ ท่ี
บ่อนทําลายท้ังเศรษฐกิจ  สังคม การเมืองและวัฒนธรรมตลอดจนส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศในทุก ๆ ด้าน 
การทุจริตและประพฤติมิชอบในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรง และขยายวงกว้างข้ึนอย่างรวดเร็ว เป็นปัญหาท่ีเกิดท้ังใน
องค์กรภาคเอกชนและองค์กรภาครัฐ วิธีการทุจริตมีความสลับซับซ้อนมากยิ่งข้ึนจนยากแก่การปราบปรามให้หมด
สิ้นไปโดยง่าย  จึงจําเป็นอย่างยิ่งท่ีส่วนราชการจะต้องเร่งดําเนินการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบให้
หมดสิ้นไป ด้วยการสร้างระบบการป้องกันและควบคุมการปฏิบัติงานภายในให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบภายในหน่วยงาน 

                    โดยเหตุดังกล่าว รัฐบาลได้กําหนดนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเปน็
วาระแห่งชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐนําแนวทาง
และมาตรการตาม 
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตไปใช้เป็นกรอบทิศทางการประสานความร่วมมือในการ
ดําเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ โดยกําหนดเพ่ิมเติมไว้ใน
แผนปฏิบัติราชการประจําปี  
  โรงเรียนบ้านละเอาะ ได้ทําวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลท่ีได้จากการร้องเรียน ว่าแต่ละปีมีจํานวน
เท่าไร ในประเด็นใดบ้าง และเปรียบเทียบหาแนวโน้มเรื่องร้องเรียนท่ีเกิดข้ึน แล้วคัดเลือกเรื่องร้องเรียนท่ีสําคัญ ๕ 
เรื่อง เพ่ือนํามาวิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหา โดยวิเคราะห์หาสาเหตุท่ีทําให ้

๑) การปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าท่ีของข้าราชการเป็นไปในลักษณะท่ีขาดหรือมีความ
รับผิดชอบไม่เพียงพอ 

๒) การปฏิบัติหน้าท่ีไปในทางท่ีทําให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรม ความมี
จริยธรรม 

                     ๓) การปฏบิัติหน้าท่ีโดยการขาดการคํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนและการ
ยึดม่ันในหลักธรรมาภิบาล 
                       

คําอธบิาย : 

• พิจารณาจากระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ
สถานศึกษา เพื่อขับเคลื่อน 

ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และการจัดการข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การ
ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบตัิหน้าท่ีโดยมิชอบของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ข้อร้องเรียน หมายถึง ข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต 
การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบของเจ้าหน้าท่ีรัฐในสังกัด และข้อกล่าวหาเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ี 
ไม่ได้ปฏิบัติหน้าท่ีราชการด้วยความรับผิดชอบต่อตําแหน่งหน้าท่ี  ไม่มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่คํานึงถึงประโยชน์
ส่วนรวมเป็นท่ีตั้งและไม่มีธรรมาภิบาล ตามท่ีมีกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการท่ีเก่ียวข้องได้กําหนดไว ้



•   การตอบสนอง หมายถึง การส่งต่อให้แก่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง การตรวจสอบและนําเรื่อง   
          ร้องเรยีนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง แจ้งตักเตือน ดําเนินคดี  

หรืออ่ืนๆ ตามระเบียบข้อกฎหมาย พร้อมกับแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบผลหรือความคืบหน้าของการดําเนินการภายใน
เวลา ๑๕ วัน ท้ังนี้ กรณีท่ีข้อร้องเรียนไม่ได้ระบุชื่อและท่ีอยู่หรือหมายเลขโทรศัพท์ท่ีติดต่อได้หรืออีเมล์ติดต่อของผู้
ร้องเรียน จะพิจารณาการตอบสนองสิ้นสุดท่ีการนําเรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริง การ
สอบสวนข้อเท็จจริง แจ้งตักเตือน คําเนินคดี การนําไปแก้ไขปัญหาการดําเนินงาน หรืออ่ืนๆ ตามระเบียบข้อ
กฎหมาย 
 

๒. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  โรงเรียนบ้านละเอาะ  มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ ดังนี ้
  ๒.๑ กรณีเป็นเรื่องร้องเรียนท่ีไม่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัด หรือเป็นเรื่องร้องเรียน / ข้อคิดเห็นในลักษณะคําถาม จะแจ้งให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทราบ
เพ่ือพิจารณาดําเนินการตามท่ีเห็นสมควร 

๒.๒ หากเป็นเรื่องร้องเรียนเก่ียวกับการทุจริต ท่ีไม่มีมูล คือ เป็นบัตรสนเท่ห์ หรือข้อร้องเรียนท่ีไม่
มีพยาน เอกสาร หรือพยานบุคคล แต่เนื้อหาข้อร้องเรียนน่าเชื่อถือได้ว่ามีการกระทําตามท่ีมีการร้องเรียนจริง ก็จะ
ดําเนินการตรวจสอบหรือสอบสวน หากผลการตรวจสอบไม่มีมูล จะเสนอให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณายุติเรื่อง หากมี
มูลก็จะดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้องต่อไป 

๒.๓ หากเป็นเรื่องร้องเรียนเก่ียวกับการทุจริตท่ีมีมูล คือ มีพยาน เอกสาร หรือพยานบุคคล
ประกอบการพิจารณา จะดําเนินการสอบสวนทางวินัย และลงโทษผู้กระทําผิดอย่างจริงจัง โดยมีข้ันตอนการ
ดําเนินการเป็นไปตามกระบวนการท่ีกฎหมายกําหนด 
 
๓. ข้ันตอนการดําเนนิการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของรงเรียนบ้านละเอาะ  ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

    ๓.๑ ได้นําเอายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาเป็นแนวทางในการ
กําหนดเป็นกิจกรรม/โครงการ ซ่ึงสาระสําคัญของยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าวประกอบด้วย 

วิสัยทัศน ์
 โรงเรียนบ้านละเอาะ บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีคุณธรรม มีส่วนร่วมป้องกันการ

ทุจริต 
พันธกิจ  

๑) ส่งเสริมปลูกจิตสํานึกให้สังคมไทยมีวินัย และยึดม่ันในคุณธรรมและยึดม่ันในคุณธรรมและ
จริยธรรม 

๒) พัฒนาเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างบูรณาการ 
                     ๓) พัฒนาระบบและกลไกการตรวจสอบ ควบคุม กระจาย และถ่วงดุลอํานาจ 
                     ๔) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดองค์ความรู้เก่ียวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
           



          วัตถุประสงค์หลัก 
 ๑.  สังคมไทยมีวินัย คุณธรรม  จริยธรรม 

๒.  เครือข่ายจากทุกภาคส่วนมีส่วนรว่มในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
๓.  ระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม กระจาย และถ่วงดุลอํานาจมีประสิทธิภาพ 
๔.  สังคมรู้เท่าทัน ร่วมป้องกันการทุจริต 

          ยุทธศาสตร์ชาติว่าดว้ยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ ปลูกจิตสํานึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ รวมพลังแผนดินร่วมกันปราบปรามกรทุจริต 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ เสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่หน่วยงานต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ สร้างบุคลากรมืออาชีพป้องกันและปราบปรามการุจริต 
 

เม่ือศึกษาวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติว่าดว้ยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแลว้เห็นว่า 
กิจกรรมท่ีโรงเรียนบ้านละเอาะ จักต้องดําเนินการเพ่ือสนองยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 

๑.  กิจกรรมท่ีเกี่ยวกับคน ได้แก่ กิจกรรมท่ีสร้างความตระหนักและส่งเสริมให้ข้าราชการและ
เจ้าหน้าท่ีเป็นคนดี ซื่อสัตย์ สุจริต และกิจกรรมส่งเสริมให้เป็นคนท่ีมีความรู้ความสามารถและทักษะในการ
ปฏิบัติงาน ร่วมท้ังระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน เพ่ือให้เป็นคนเก่งและสามารถทํางานได้สมบูรณ์ใน
ขอบเขตความรับผิดชอบของตนเอง 
                     ๒.  กิจกรรมเกี่ยวกับระบบการทํางานภายในสถานศึกษา  ควรมีระบบในการควบคุมดูแลตนเอง 
มีระบบการเปิดเผยข้อมูลเพ่ือความโปร่งใส และระบบการติดตามและรายงานผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง รวมท้ังมี
การตรวจสอบการปฏิบัติงานของข้าราชการเจ้าหน้าท่ีว่ามีการทุจริต  ปฏิบัติและ/หรือละเว้นการปฏิบตัิหน้าท่ีโดยมิ
ชอบหรือไม่ 

๓.  กิจกรรมท่ีส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน เอกชน และภาครัฐดว้ยกัน เพ่ือเฝ้า
ระวังและให้ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปฏิบัติและ/หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ี
โดยมิชอบ 
                     ๔.ข้อมูลการร้องเรยีน/แจ้งเบาะแสการทุจริต 
                       จากการรวบรวมข้อมูลการร้องเรียน/การแจ้งเบาะแสการทุจริต จากศูนย์ดํารงธรรม
กระทรวงมหาดไทย ศูนย์บริการประชาชนสํานักปลัดนายกรัฐมนตรี สํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินรัฐสภา และจาก
ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ หรือช่องทางอ่ืน มีการร้องเรียน จํานวน - เรื่อง สรุปประเด็นการร้องเรียนได ้ดังนี้ 
                         (๑)  ร้องเรียนการทุจริต จํานวน    -     เรื่อง 
        (๒)  ร้องเรียนการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบบุคลากรในสถานศึกษา 
                                จาํนวน   -   เรื่อง 

(๓)  ข้อกล่าวหาเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีไม่ได้ปฏิบัติหน้าท่ีราชการด้วยความรับผิดชอบต่อนักเรียน   
      และผู้ปกครอง จํานวน  -   เรื่อง 
(๔)  ข้อกล่าวหาเจ้าหน้าท่ีของรัฐไม่มีคุณธรรม จริยธรรม จํานวน   -  เรื่อง 
(๕)  ข้อกล่าวหาเจ้าหน้าท่ีของรัฐไม่คํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นท่ีตั้ง จํานวน   -   เรื่อง 



(๖)  ข้อกล่าวหาเจ้าหน้าท่ีของรัฐไม่ปฏิบัตติามท่ีมีกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทาง
ราชการท่ีเก่ียวข้องได้กําหนดไว ้จํานวน   -  เรื่อง 
      รวมท้ังสิ้น  -   เรื่อง 
 

 

๔.  ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการจัดทําแผนป้องกันการทุจริตของโรงเรียนบ้านละเอาะ  ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ปัญหา/อุปสรรค 
๑.  การจัดทําเว็บไซต์ เพ่ือรับฟังความคิดเห็น รวมท้ังข้อเสนอแนะต่างๆ ในการปฏิบัติราชการของบุคลากรหรือจาก
บุคคลภายนอก บางครั้งได้รับข้อมูลไม่ถูกต้อง ไม่ตรงตามหัวข้อท่ีกําหนดไว้ จะได้รับข้อมูลท่ัวไปและข้อความท่ีไม่พึง
ประสงค์ ผู้ร้องเรียนส่วนมากจะส่งเป็นหนังสือและไม่ลงชื่อท่ีอยู่ให้ชัดแจ้ง เม่ือดําเนินการเสร็จสิ้นไม่มีมูล 
๒.  การอบรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามโครงการอบรมการส่งเสริมการมีวินัย คุณธรรม 
จริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล บางครั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีภารกิจท่ีจะต้องปฏิบัติ ทําใหเ้ข้า
รับการอบรมไม่ครบตามหลักสูตรท่ีกําหนดไว้ 
๓.  บุคลากรในสถานศึกษาขาดความรู้ ความเข้าใจในการจัดทําแผนฯ   
ข้อเสนอแนะ 
 ๑.  ควรยกย่องและเชิดชเูกียรติผู้ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 
 ๒.  หนว่ยงานท่ีสังกัดส่วนกลาง การดําเนินการจึงต้องเป็นไปตามแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตของส่วนกลาง 
 ๓.  ควรจัดการฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
๔.  ควรจะเพ่ิมช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนให้ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีภายในโรงเรียน 
๕.  ควรจะกําหนดใหบุ้คลากร ท่ีเก่ียวข้องรายงานผลการดําเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
สถานศึกษาทราบทุกเดือน เพ่ือจะได้นําข้อมูลท่ีได้รับมาวิเคราะห์ในการจัดทําแผนปฏิบัติการการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและหาแนวทางการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการภายในสถานศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ 
 ๖.  เสริมสร้างบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดทําแผนฯ 
 ๗.  แจ้งบุคลากรภายในโรงเรียนให้การสนับสนุนตามแผนปฏิบัติการฯ 
 ๘.  ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ถือเป็นยุทธศาสตร์สําคัญท่ีจําเป็นและเร่งด่วนใน
การท่ีทุกภาคส่วนจะต้องช่วยกันปฏิบัติให้เกิดผลต่อการพัฒนาประเทศ มิให้ตกต่ําไปตามภาวะเศรษฐกิจโลก  ดังนั้น  
ในเบื้องต้นผู้ท่ีมีความรับผิดชอบในทุกภาคส่วน จึงต้องตระหนักและให้ความสําคัญในการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์
ดังกล่าว นอกจากนั้นในระยะยาว จะต้องปลูกฝังระบบความรู้คู่คุณธรรมไว้ให้กับคนไทย ตั้งแต่ในวัยเยาว์  เพ่ือให้
เป็นนิสัยท่ีดีติดตัว อันจะส่งผลให้ประเทศไทยในอนาคต ปราศจากการทุจริต คอร์รัปชัน มีการพัฒนาท่ียั่งยืน
ตลอดไป 
 ๙.  ควรอบรมให้ความรู้ เทคนิคการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 



๑๐.  ควรกําหนดแผนการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ๔  ปี และมีงบประมาณรองรับในแต่ละปี 
แล้วแจ้งบุคลากรในสถานศึกษานําไปปฏิบัติ 
๑๑.  ควรมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง หากมีการร้องเรียนเรื่องการทุจริต 
              จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น โรงเรียนบ้านละเอาะ  จึงได้จัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตภาครฐั ประจําป ี๒๕๖๒  เพ่ือเป็นกรอบแนวทางการดําเนินงานป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดังนี ้
 

 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของโรงเรียนบ้านละเอาะ  

 
 

ยุทธศาสตร ์ กิจกรรม/
โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัดผลสําเรจ็และเป้าหมาย ระยะเวลา
เสร็จสิ้น 

ผูร้ับผิดชอบ 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

๑.ปลูก
จิตสํานึก 
ค่านิยม 
คุณธรรม 
จริยธรรม และ 
สร้างวินัยแก่
ทุก  ภาคส่วน 
  
  
 
 
 
  
 
 
  
 
  
  

๑.๑ โครงการปฐมนิเทศ
อบรมวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม แก่ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  
 
 
 
 
 
๑.๒ โครงการส่งเสริม
จริยธรรมนักเรียน  
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

- ข้าราชการครู
และบุคลกรทาง
การศึกษา ในสังกัด
มีจิตสํานึกค่านิยม 
มีคุณธรรม 
จริยธรรม และมี
วินัย 
-เรื่องร้องเรียน
ลดลง 
 
- นักเรียนมีความรู้
และเข้าใจใน
หลักธรรมทาง
ศาสนา ตระหนัก
ในคุณธรรม
จริยธรรม สามารถ
สร้างภูมิคุ้มกันท่ีดี
ในตัวนักเรียน 
 

๑ ครั้ง/ป ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑ ครั้ง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายนิกร   
วงษ์ทอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายสว่าง  
แพงศรี 
 
 

 
                   
 
 
 
 



ยุทธศาสตร ์ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ตัวชี้วัดผลสําเร็จและเป้าหมาย ระยะเวลา
เสร็จสิ้น 

ผูร้ับผิดชอบ 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

๑.ปลูกจิตสํานึก 
ค่านิยม 
คุณธรรม 
จริยธรรม และ 
สร้างวินัยแก่ทุก  
ภาคส่วน(ต่อ) 
  
  
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
  
  

๑.๓ จัดให้มีการ
ประชาสัมพันธ์เก่ียวกับ
การป้องกันและต่อต้าน
การทุจริตประพฤติมิ
ชอบ 
 
๑.๔ เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์และ
ส่งเสริมความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับการ
ป้องกันและต่อต้านการ
ทุจริตประพฤติ มิชอบ
ผ่านช่องทางต่างๆ 
๑.๕ จัดกิจกรรมพิธี
ถวายสัตย์ปฏิญาณเพ่ือ
เป็นข้าราชการท่ีดีและ
พลังของแผ่นดิน 
 

- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 

- จํานวนครั้งท่ีจัด
ประชาสัมพันธ์
เก่ียวกับการ
ป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริต
ประพฤติมิชอบ 
- จํานวนเรื่องท่ีจัด
ประชาสัมพันธ์
เก่ียวกับการ
ป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริต
ประพฤติมิชอบ 
 
- ผู้ร่วมพิธีฯไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๘๐ 
ของจํานวน
บุคลากรใน
สถานศึกษา 

๕ครั้ง/ป ี
 
 
 
 
 
 

๕เรื่อง/ปี 
 
 
 
 
 

๑ครั้ง/ป ี

 
 
 
 
 
 

นายไพโรจน์ 
บุตะเคียน 
 
 
 
 
 
นายสนิท 
ทองทวี 
 
 
 
 
นายนพดล 
ดาวเรือง 
 

 
ยุทธศาสตร ์ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ตัวช้ีวัดผลสําเร็จและเป้าหมาย ระยะเวลา

เสร็จสิ้น 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

๒.สร้างบุคลากร
มืออาชีพป้องกัน
และปราบปราม
การทุจริต 
  
 
 
  
 

๒.๑ ส่งเสริมให้
ข้าราชการเข้ารับ
การอบรมเก่ียวกับ
การป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐ 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 

 - ร้อยละของ
บุคลากรใน
สถานศึกษา เข้ารับ
การอบรมเก่ียวกับ
การป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐ 
 
 

ร้อยละ 
๘๐ 

๑ครั้ง/ป ี
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

นายนิกร 
วงษ์ทอง 

 
 
 
 
 



 
                    ผู้เสนอแผน                                                              ผู้เห็นชอบ                                                             
                  นิกร  วงษ์ทอง                                                          สว่าง  แพงศรี 
            (นายนิกร  วงษ์ทอง)                                                      (นางสว่าง  แพงศร)ี                                                   
            ครชูํานาญการพิเศษ                               รกัษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านละเอาะ 
 
 
                                                      ผูอ้นุมัต ิ
                                               แสงเดือน เฉื่อยฉ่ํา                                                                                 
                                   (นางแสงเดือน  เฉื่อยฉ่ํา) 
                            ผูอํ้านวยการโรงเรียนบ้านละเอาะ

 


