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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 



ค าน า 

 วันท่ี 9 ธันวาคมของทุกปีถือเป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ได้ก่อก าเนิดขึ้นหลังจากท่ีประชุมใหญ่
สมัชชาสหประชาชาติ (UN) มีมติเห็นชอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ.  2003 
(UNCAC) อย่างเป็นเอกฉันท์เมื่อวันท่ี 31 ตุลาคม 2546 จากนั้นประเทศภาคีสมาชิก UN 191 ประเทศ 
รวมท้ังไทยได้เข้าร่วม ลงนามในอนุสัญญาฯ ระหว่างวันท่ี 9 - 11 ธันวาคม 2546 ณ ประเทศ เม็กซิโก จึง
ประกาศให้วันท่ี 9 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ( International AntiCorruption Day) 
รัฐบาลไทย ร่วมกับ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.)     
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) องค์กรต่อต้านคอร์รัป
ชัน (ประเทศไทย) ภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ก าหนดจัดงานวัน
ต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) วันท่ี 9 ธันวาคม 2560 พร้อมกันท้ังในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
นับเป็นมิติใหม่ในการสร้างเจตจ านงทางการเมืองท่ีรัฐบาล ชุดปัจจุบันให้ความส าคัญในการแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตเป็นวาระเร่งด่วนและให้เป็นวาระแห่งชาติ ด้วยการใช้ กลไกประสานความร่วมมือกับภาครัฐ ประกอบไป
ด้วยฝ่ายประจ าและฝ่ายการเมือง ภาครัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม กลไกทางศาสนาและ
การศึกษา ซึ่งเป็นรากฐานส าคัญในการแก้ไขปัญหาการ ทุจริตท่ียั่งยืน ตามแนวทางการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ ท่ี 3 อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง  

โรงเรียนคลีกล้ิงพัฒนาทร ตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านการทุจริต จึงจัดท า
แผนปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต เพื่อด าาเนินการป้องกันการทุจริตต่อไป  

 

 
        นายสัมพันธ์   ไทยสรวง 
ผู้อ านวยการโรงเรียนคลีกล้ิงพัฒนาทร 
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แผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริตประจ าปี 

หลักการและเหตุผล  
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ก าหนดประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม            

ค ารับรองการปฏิบัติราชการของโรงเรียนคลีกล้ิงพัฒนาทร   ตัวชี้วัดท่ี 7 ระดับ ความส าเร็จของการด าเนินการ
ตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยพิจารณาจากผลส าเร็จของ การด าเนินการตามแผนปฏิบัติ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา เพื่อขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา และการจัดการข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การ ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ
หน้าท่ีโดยมิชอบของครู บุคลากรทางการศึกษา และ ข้อกล่าวหาครู บุคลากรทางการศึกษา ท่ีไม่ได้ปฏิบัติ
หน้าท่ีราชการด้วยความรับผิดชอบต่อประชาชน ไม่มี คุณธรรม ไม่มีจริยธรรม ไม่ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม
เป็นท่ีต้ัง และไม่มีธรรมาภิบาล ตามท่ีมีกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการท่ีเกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 การตรวจสอบและน าเรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง การแจ้ง
ตักเตือน ด าเนินคดี หรืออื่นๆ ตามระเบียบ ข้อ กฎหมายท่ีก าหนดไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในการจัดท า 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนคลีกล้ิงพัฒนาทร  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
นั้น  

โรงเรียนคลีกล้ิงพัฒนาทร ได้ท าการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากแผนปฏิบัติการ ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา และผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต
สถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยก าหนดให้สถานศึกษาต้องจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานของตน เพื่อสนับสนุนและสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปราบปราม
การทุจริตสถานศึกษา 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยม ให้สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและ ปราบปราม 

การทุจริตสถานศึกษา  

วิสัยทัศน์  
“ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ผู้ป กครอง ชุมชน 

คณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมมือร่วมใจป้องกันและปราบปรามการทุจริต”  

พันธกิจ  
1. เสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยม ให้กับครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ยึดหลักธรรมาภิบาล  
2. บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนเพื่อเสริมสร้าง และพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันและ  

ปราบปราม การทุจริตในสถานศึกษา  
3. ส่งเสริมบทบาทผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและ 

ปราบปรามการทุจริต  
4. สร้างกลไกและพัฒนาระบบการตรวจสอบ ถ่วงดุลการใช้อ านาจของเจ้าหน้าท่ีของรัฐให้มีความ 

เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ  



 5. ส่งเสริม/สนับสนุนการจัดการองค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
อย่างจริงจัง และต่อเนื่อง  

วัตถุประสงค์  
1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงานของส่วนราชการภายในสถานศึกษาให้มีความโปร่งใส  และ

เป็นธรรม  
2. เพื่อส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ปฏิบัติ งานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และ 

รับผิดชอบ ต่อประชาชน  
3. เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษา ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และน าหลักปรัชญา เศรษฐกิจ

พอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติ  
4. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปราม การ

ทุจริต  

ยุทธศาสตร์และมาตรการ/แนวทางด าเนินงาน  

ยุทธศาสตร์ที่1 : เสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยม ให้สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  

วัตถุประสงค์  
มุ่งส่งเสริมเสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยมให้แก่สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมี  

ทัศนคติ วิสัยทัศน์ ในการร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบสถานศึกษา 
รวมท้ังการรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ทุกภาคส่วนมีวินัย เคารพกฎหมาย กฎและระเบียบ ท่ีจะเป็น  
กลไกในการแก้ไขปัญหา การพัฒนา ตลอดจนเป็นการวางรากฐานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน  
ภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

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 มีความรู้ ความเข้าใจ รวมท้ังมีการ  

ฝึกอบรมเพื่อให้ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล  
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  
การทุจริตสถานศึกษา  

3.2 ก าหนดให้หลักสูตรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา เป็นหลักสูตร  
บังคับท่ีใช้ฝึกอบรมครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ทุกระดับ  

3.3 ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการ ตลอดจนข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตสถานศึกษา 
  4. ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชูความดีความซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต 

 4.1 ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ปฏิบัติหน้าท่ีราชการ  
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม  

4.2 รณรงค์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สังคมมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการ  
ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม  

4.3 ส่งเสริม เชิดชู หน่วยงานหรือบุคคลท่ีมีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการ  
ทุจริตสถานศึกษา  

4.4 ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างค่านิยมในการป้องกันและปราบปราม การ 
ทุจริตสถานศึกษา  

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สถานศึกษา  

วัตถุประสงค์  
มุ่งประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับทุกภาคส่วนในการป้องกันและ ปราบปราม

การทุจริตสถานศึกษา ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการ สถานศึกษาใน
การติดตาม ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในสถานศึกษา เสริมสร้างและพัฒนา เครือข่ายผู้ปกครอง 
ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาให้เป็นกลไกในการตรวจสอบ ถ่วงดุล รวมถึงการสร้าง หลักประกันความ
ปลอดภัยในการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน  

1. บูรณาการหน่วยงานสถานศึกษากับองค์กรทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความตระหนักและปลูกจิตส านึก 
การเป็นพลเมืองดี  

1.1 ประสานความร่วมมือทางด้านข้อมูลและการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับ  
องค์กรทุกภาคส่วน  

1.2 ส่งเสริม สนับสนุน องค์กรและบุคลากรทางด้านส่ือสารมวลชนให้มีความเข้มแข็งและ  
เป็นอิสระในการท าหน้าท่ีตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนรับทราบ  

1.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อท าการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา โดยมีเว็บบอร์ดเพื่อติดต่อส่ือสารระหว่างกัน  

1.4 เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา  
 
 



2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 
   2.1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษามี  
ความต่ืนตัวต่อสภาพปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในสถานศึกษา  

2.2 สร้างและพัฒนาช่องทางในการรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้มีความสะดวกหลากหลาย  
รวมท้ังสร้างหลักประกันความปลอดภัยให้แก่บุคคล หน่วยงานหรือข้อมูลนั้น  

2.3 ส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร  
2.4 ก าหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้แจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้ได้รับรางวัลตอบแทน  
2.5 ให้องค์กรหรือบุคลากรด้านส่ือสารมวลชนเป็นส่ือกลางในการแสวงหาความร่วมมือเพื่อ  

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  
3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอ านาจทางการศึกษา  

3.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและ  
สถานศึกษา โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  

3.2 พัฒนาประสิทธิภาพการติดตามประเมินผลการด าเนินการตามกลยุทธ์จุดเน้น เพื่อ  
พัฒนาคุณภาพทางการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  

วัตถุประสงค์  
มุ่งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อ านาจให้เหมาะสม ชัดเจนและ

มีประสิทธิภาพ สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนให้มีศักยภาพ  ในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส่งเสริมความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับ  
หน่วยงานทุกภาคส่วน  

มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน  
1. พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม พร้อมท้ังสร้างความโปร่งใสและเป็นธรรมในการ 

บริหารงานบุคคลภายใต้ระบบคุณธรรม  
1.1 ให้สถานศึกษาท่ีมีพันธกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีโครงสร้างของ  

หน่วยงาน อัตราก าลัง การบริหารงานบุคคล และงบประมาณท่ีเหมาะสม สอดคล้อง  กับภารกิจและความ
รับผิดชอบ  

1.2 สนับสนุนให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อ านาจระหว่างหน่วยงานสถานศึกษา ด้วย 
กันเอง  

1.3 ให้สถานศึกษา ควบคุม ก ากับ ติดตาม ประเมินผล การใช้อ านาจในการปฏิบัติงานด้าน  
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

2 . สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกัน  
และปราบปรามการทุจริต 

 2.1 วางแนวทางและส่งเสริมบทบาทความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับ  
ภาคเอกชน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

2.2 ประสานความร่วมมือกับองค์กรภาคเอกชนเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการ  
ทุจริตในสถานศึกษา   



3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร  
3.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา  
3.2 พัฒนาปรับปรุงและเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการบริหารงานท่ีโปร่งใสและเป็นธรรม  

4. ส่งเสริมประสิทธิภาพการด าเนินงานด้านการจัดระบบการควบคุมภายในและบริหารจัดการความ  
เส่ียง  

4.1 ส่งเสริมให้มีการจัดท ารายงานการควบคุมภายในของสถานศึกษา  
4.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกสถานศึกษามีแผนการตรวจสอบภายในท่ีเป็นระบบและมี  

ประสิทธิภาพ  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและ
ปราบปรามการ ทุจริตสถานศึกษา  

วัตถุประสงค์  
มุ่งพัฒนาสมรรถนะ และขีดความสามารถให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาให้สัมฤทธิผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ไขสภาพปัญหาการ ทุจริตให้เป็น
ระบบอย่างต่อเนื่อง สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพให้สามารถร่วมมือหรือประสานการปฏิบัติกับ  องค์กรทุกภาค
ส่วน  

มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน  
1. พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถของครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกัน และ

ปราบปรามการทุจริต  
1.1 ก าหนดให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ฝึกอบรมหลักสูตรด้านการป้องกันและ  

ปราบปรามการทุจริต ในสถานศึกษา เพื่อให้มีความเช่ียวชาญ  
1.2 ก าหนดให้มีหลักสูตรการศึกษา และหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพด้านการป้องกันและ  

ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  
2. สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  

2.1 ส่งเสริมให้สถานศึกษาร่วมกันสร้างมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ  
2.2 ก าหนดให้มีหน่วยงานหลัก เพื่อรับผิดชอบในการติดตามประเมินผล รวมถึงการลงโทษ  

ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน  
3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  

 3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน หลักสูตร  
การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  

3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติ  
หน้าท่ีและแนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ต่าง ๆ  

4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสร้างองค์ความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน  
สถานศึกษา  

4.1 จัดให้มีกิจกรรมการสร้างองค์ความรู้ในเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
สถานศึกษา แก่ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน  



4.2 ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีการแลกเปล่ียนความรู้ และข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกัน  และ
ปราบปรามการทุจริต  
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

1. โรงเรียนคลีกล้ิงพัฒนาทร ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม  
2. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีจิตส านึกในการเป็นพลเมืองดี ปฏิบัติงานตาม ระเบียบ

วินัย และมีความซื่อสัตย์สุจริต  
3. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน  

สถานศึกษามากยิ่งขึ้น  
4. โรงเรียนคลีกล้ิงพัฒนาทร ปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียงเป็นแนวทางปฏิบัติ  
5. โรงเรียนคลีกล้ิงพัฒนาทร มีความเข้าใจและให้ความร่วมมือในกิจกรรมการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริตในสถานศึกษา  
6. ส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมในสถานศึกษาได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป  
 

บทสรุป  
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนคลีกล้ิงพัฒนาทร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 จัดท าขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ 
สถานศึกษา ปฏิบัติงานในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เกิดผลสัมฤทธิ์
ตามท่ีคาดหวังไว้ ท าให้การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าท่ีของข้าราชการเป็นไปในลักษณะท่ีมีความ
รับผิดชอบ ท าให้ผู้ปกครอง ขุมขน คณะกรรมการสถานศึกษา มีความเช่ือถือในความมีคุณธรรม  ความมี
จริยธรรม การปฏิบัติหน้าท่ีโดยการค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการยึด มั่นใน
หลักธรรมาภิบาล สามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของคณะครู บุคลากรทางการ  ศึกษา 
นักเรียน ให้ลดน้อยลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  ดังนั้น ในการ
ด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ต้องบูรณาการและ  อาศัยความร่วมมือจาก
ทุกภาคส่วน และจะต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องให้เป็นระบบ โดยหากมีการบูรณาการ  ความร่วมมือจากทุกภาค
ส่วนอย่างจริงจังและต่อเนื่องแล้ว ก็จะส่งผลต่อการบรรลุตามผลสัมฤทธิ์ท่ีคาดหวั งไว้ ส่วนราชการและ
สถานศึกษา ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม คณะครู บุคลากรทางการศึกษา  นักเรียน มีความรู้
เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษามากยิ่งขึ้น มีจิตส านึกในการเป็น พลเมืองดี 
ปฏิบัติงานตามระเบียบวินัย และมีความซื่อสัตย์สุจริต ทุกภาคส่วนมีความเข้าใจและให้ความ ร่วมมือใน
กิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม  และยึด
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางปฏิบัติ รวมถึงส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมใน  ระดับ
จังหวัดและระดับประเทศให้ยั่งยืนได้อีกด้วย  

 
 
 

(นายสัมพันธ์   ไทยสรวง)  
    ผู้อ านวยการโรงเรียนคลีกล้ิงพัฒนาทร 


