
 

 
 

 
 

 
แผนปฏิบัตกิารป้องกนัและปราบปรามการทุจริต

และประพฤตมิชิอบของสถานศึกษา 
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โรงเรียนคลองสองพีน้่อง(ใจดีอุปถมัภ์) 
ต าบลปากคลองบางปลากด  อ าเภอพระสมุทรเจดีย์   จังหวัดสมุทรปราการ 
สังกดัส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ  เขต ๑ 

 
 
 
 



 

     ค าน า 
 
การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสงัคมไทยมาเป็นเวลานานและฉุดร้ังความเจริญกา้วหนา้การพฒันาศกัยภาพและ

ขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ  ซ่ึงในปัจจุบนัไดท้วคีวามรุนแรงขึ้นอยา่งต่อเน่ือง  ท  าใหเ้กิดความเสียหาย
ในวงกวา้ง  โดยส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ  ระบบสังคม  ระบบการเมือง  การปกครองและการบริหารราชการ
เป็นอยา่งมาก  การแกปั้ญหาทุจริตจึงเป็นส่ิงส าคญัที่หน่วยงานในภาครัฐ  ซ่ึงเป็นหน่วยงานหลักในการขบัเคล่ือน
ประเทศไทยใหมี้ความเจริญกา้วหน้าสามารถแข่งขนักบัต่างประเทศไดอ้ยา่งทดัเทียม  ที่จะตอ้งประสานความร่วมมือ
ทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสงัคม  เพือ่ร่วมกนัพฒันาปรับปรุงระบบ  การบริหารจดัการ  และการพฒันาคนควบคู่ไป
พร้อมๆกนั  โดยการปลูกฝังความซ่ือสัตวสุ์จริต  รับผิดชอบ  มีวินัย  ตลอดจนค่านิยมอ่ืนๆที่ถูกตอ้ง  รวมทั้งเขา้ใจวิถี
ด าเนินชีวติที่สมควรและมีคุณค่า  ประกอบกบัคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ไดมี้ค  าสั่งที่ ๖๙/๒๕๕๗ เร่ืองมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนด
มาตรการหรือแนวทางการป้องกนัและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ 
โดยมุ่งเนน้การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้า
ระวงั เพือ่สกดักั้นมิใหเ้กิดการทุจริตประพฤติมิชอบได ้  

เพือ่ใหก้ารด าเนินการดงักล่าว  บรรลุผลไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม  งานบริหารทัว่ไป ของโรงเรียนคลองสองพีน่อ้ง
(ใจดีอุปถัมภ์)  จึงได้จดัท าแผนปฏิบติัการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสถานศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  ขึ้น เพื่อขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐให้เกิดผลในทางปฏิบติั  และเพื่อขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์และกลยทุธ์ของโรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถมัภ)์ 
ใหบ้รรลุเป้าหมายและผลสมัฤทธ์ิตามวสิยัทศัน์ก าหนดไว ้  

 
 
 

 
                    โรงเรียนคลองสองพีน่อ้ง(ใจดีอุปถมัภ)์ 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

ส่วนที่  ๑ 
 

 

   บทน า 

๑. การวิเคราะห์ความเส่ียงในการเกิดการทุจริตในโรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอปุถัมภ์) 
การวิเคราะห์ความเส่ียงในการเกิดการทุจริตในโรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถมัภ์)  มีวตัถุประสงค์เพื่อ

ตอ้งการบ่งช้ี ความเส่ียงของการทุจริตที่มีอยูใ่นองคก์รโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจน
บุคคลหรือ หน่วยงานที่อาจเก่ียวขอ้งกบัการกระท าทุจริต เพือ่พิจารณาวา่การควบคุมและการป้องกนัการทุจริตที่มีอยู่
ในปัจจุบนัมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่  

 
การทุจริตในสถานศึกษา พบว่าปัจจยัที่มีผลต่อการขยายตวัของการทุจริตในระดับสถานศึกา ได้แก่ การ

กระจาย อ านาจลงสู่ชุมชน ทอ้งถ่ิน แมว้า่โดยหลกัการแลว้การกระจายอ านาจมีวตัถุประสงคส์ าคญัเพือ่ใหบ้ริการต่างๆ 
ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ในทางปฏิบติัท าให้ แนวโน้ม
ของการทุจริตในทอ้งถ่ินเพิม่มากยิง่ขึ้นเช่นเดียวกนั  

 
ลักษณะการทุจริตในส่วนของโรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอปุถัมภ์)  จ าแนก เป็น ๗  ประเภท ดงัน้ี  
๑) การทุจริตดา้นงบประมาณ การท าบญัชี การจดัซ้ือจดัจา้ง  และการเงินการคลงั  ส่วนใหญ่เกิดจากการละเลย 

ของสถานศึกษา  
๒) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตวับุคคล  
๓) สภาพการทุจริตอนัเกิดจากช่องวา่งของกฎระเบียบและกฎหมาย  
๔) สภาพหรือลกัษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเขา้ใจและขาดคุณธรรมจริยธรรม  
๕) สภาพหรือลกัษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนทราบ  
๖) สภาพหรือลกัษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบจาก 

ภาคส่วนต่างๆ  
๗) สภาพหรือลกัษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจบารมีและอิทธิพลทอ้งถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
 



 

สาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตของสถานศึกษา  สามารถสรุปเป็นประเด็นได้  ดงัน้ี  
๑) โอกาสแมว้่าในปัจจุบนัมีหน่วยงานและกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแต่ 

พบวา่ ยงัคงมีช่องวา่งที่ท  าใหเ้กิดโอกาสของการทุจริต ซ่ึงโอกาสดงักล่าวเกิดขึ้นจากการบงัคบัใชก้ฎหมายที่ไม่เขม้แข็ง 
กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุมและอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะขา้ราชการระดบัสูงก็เป็นอีก โอกาสหน่ึงที่ท  าให้เกิดการ
ทุจริต 

 ๒) ส่ิงจูงใจเป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเร่ืองของวตัถุนิยม สังคมทุนนิยม ท าให้คนใน
ปัจจุบนั มุ่งเน้นที่การสร้างความร ่ ารวย ดว้ยเหตุน้ีจึงเป็นแรงจูงใจให้เจา้หน้าที่มีแนวโน้มที่จะท าพฤติกรรมการทุจริต
มากยิง่ขึ้น  

๓) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบนัมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น โดยเฉพาะการ 
ทุจริตในเชิงนโยบายที่ท  าใหก้ารทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชนขาดกลไกการตรวจสอบความ 
โปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ  ดงันั้นจึงเป็นการยากที่จะเขา้ไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่าน้ี 

๔) การผกูขาดในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ไดแ้ก่ การจดัซ้ือ-จดัจา้ง เป็นเร่ืองของการ ผกูขาด ดงันั้น 
จึงมีความเก่ียวขอ้งเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางคร้ังพบบริษทัมีการให้สินบนแก่เจา้หน้าที่เพือ่ให้ตนเอง
ไดรั้บ สิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐรูปแบบของการผูกขาด ไดแ้ก่ การผกูขาดในโครงการก่อสร้างและ
โครงสร้าง พื้นฐานภาครัฐ 

๕) การไดรั้บค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายไดไ้ม่เพยีงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจยัหน่ึง ที่ท  าให ้
ขา้ราชการมีพฤติกรรมการทุจริตเพราะความตอ้งการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ท  าให้เจา้หน้าที่ตอ้งแสวงหา
ช่องทางเพือ่เพิม่ “รายไดพ้เิศษ” ใหก้บัตนเองและครอบครัว  

๖) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมยัโบราณ ความซ่ือสตัยสุ์จริตเป็นคุณธรรมที่ไดรั้บการเนน้เป็น พเิศษถือ
ว่า เป็นเคร่ืองวดัความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาป น้อยลง และมี
ความเห็น แก่ตวัมากยิง่ขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกวา่ที่จะยดึผลประโยชน์ส่วนรวม  

๗) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบนัค่านิยมของสังคมไดเ้ปล่ียนจากยกยอ่งคนดี คนที่มีความซ่ือสัตยสุ์จริตเป็น ยกยอ่ง
คน ที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต  าแหน่งหน้าที่การงานสูง ดว้ยเหตุน้ี ผูท้ี่มีค่านิยมที่ผดิ เห็นว่าการทุจริต
เป็น วิถีชีวติเป็นเร่ืองปกติธรรมดา เห็นคนซ่ือเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ยอ่มจะท าการทุจริตฉ้อราษฎร์บงั
หลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลวัต่อกฎหมายของบา้นเมือง 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
๒. หลักการและเหตุผล  

ปัจจุบนัปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน่ในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเร้ือรังที่นับวนัยิง่จะทวีความรุนแรงและ
สลบัซบัซอ้นมากยิง่ขึ้นและส่งผลกระทบในวงกวา้ง โดยเฉพาะอยา่งยิง่ต่อความมัน่คงของชาติเป็นปัญหาล าดบัตน้ๆ ที่
ขดัขวางการพฒันาประเทศทั้งในดา้นเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง แมว้่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยไดแ้สดง 
ให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป้องกนั การทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใตอ้นุสัญญา 
สหประชาชาติว่าดว้ยการต่อตา้นการทุจริต (United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
การจดัตั้งองคก์รตาม รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอยา่งยิง่คณะกรรมการป้องกนัปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได ้จดัท า
ยทุธศาสตร์ชาติวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตมาแลว้ ๓ ฉบบั แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทย ไม่ได้
มีแนวโน้ม ที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ท  าให้การทุจริตเป็นปัญหาที่ส าคญัของสังคมไทยประกอบดว้ยปัจจยัทางด้าน 
พื้นฐาน โครงสร้างสงัคม ซ่ึงเป็นสังคมที่ตั้งอยูบ่นพื้นฐานความสมัพนัธ์แนวด่ิง (Vertical Relation) หรืออีกนยัหน่ึงคือ 
พื้นฐานของสังคมอุปถมัภท์ี่ท  าให้สังคมไทยยดึติดกบัการช่วยเหลือเก้ือกูลกนั โดยเฉพาะในหมู่ญาติพี่น้องและ พวก
พอ้ง ยดึติดกบักระแสบริโภคนิยม วตัถุนิยม ติดความสบาย ยกยอ่งคนที่มีเงินและมีอ านาจ คนไทยบางส่วน มองวา่การ
ทุจริต คอรัปชัน่เป็นเร่ืองปกติที่ยอมรับได ้ซ่ึงนบัไดว้่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสงัคมไทยมาตั้งแต่อดีต หรือกล่าวได้
ว่าเป็นส่วน หน่ึงของค่านิยมและวฒันธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกบัปัจจยัทางด้านการท างานที่ไม่ไดบู้รณาการความ
ร่วมมือของทุกภาค ส่วนไวด้้วยกัน จึงส่งผลให้การท างานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมา ข้างต้นไม่
สามารถท าไดอ้ยา่งเตม็ ศกัยภาพ ขาดความเขม้แขง็  

ปัจจุบนัยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบบัที่ ๓ เร่ิมจากปีพ.ศ. 
๒๕๖๐ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซ่ึงมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติ ใหม่ ที่
ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรั้บความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจน 
ประชาชน ในการพทิกัษรั์กษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพือ่ให้ประเทศไทยมีศกัด์ิศรีและ เกียรติภูมิในดา้น
ความโปร่งใสทดัเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทศัน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตา้นทุจริต” มี
เป้าหมายหลกัเพือ่ให้ประเทศไทยไดรั้บการประเมินดชันีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่
นอ้ยกว่าร้อยละ ๕๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซ่ึงการที่ระดบัคะแนนจะสูงขึ้นไดน้ั้น การบริหารงานภาครัฐตอ้งมีระดบั ธรร
มาภิบาลที่สูงขึ้น เจา้หน้าที่ของรัฐและประชาชนตอ้งมี พฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยูใ่นปัจจุบนั ไม่ใช้ต  าแหน่ง 
หนา้ที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยไดก้ าหนดยทุธศาสตร์การด าเนินงานหลกัออกเป็น ๔ ยทุธศาสตร์ ดงัน้ี 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  สริมสร้างจิตส านึก ค่านิยม ใหทุ้กฝ่ายของโรงเรียนคลองสองพีน่อ้ง(ใจดีอุปถมัภ)์บริหารงาน 

ตามหลกัธรรมภิบาล  
 
 
 
 



 

 
          วัตถุประสงค์ 
                   เพื่อส่งเสริม เสริมสร้าง จิตส านึกและค่านิยม ให้ทุกฝ่ายของโรงเรียนคลโรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)องสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
บริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล  โดยมีทศันคติ วสิยัทศัน์ ในการร่วมกนัแกไ้ขและรับผดิชอบต่อปัญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของโรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถมัภ)์โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถมัภ)์ รวมทั้งการรณรงค ์เผยแพร่ ประชาสัมพนัธ์ ให้ทุกฝ่ายมี
วนิยั เคารพกฎหมาย  กฎ  และระเบียบ  ที่จะเป็นกลไกในการแกไ้ขปัญหา การพฒันา ตลอดจน เป็นการวางรากฐานใน
การป้องกนัและปราบปรามการทุจริตของโรงเรียนคลองสองพีน่อ้ง(ใจดีอุปถมัภ)์อยา่งมีประสิทธิภาพ    
 
          มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน  
                    ๑. ส่งเสริมการปฏิบติังานและการด าเนินชีวติตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
              ๑.๑ เสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจแก่ผูบ้ริหาร ครู  บุคลากรทางการศึกษา  นกัเรียน ใหป้ฏิบตัิงานและ
ด าเนินชีวติตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
              ๑.๒ ประยกุตก์ารน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงมาใชใ้หเ้กิดมรรคผลในทางปฏิบตัิ 
              ๑.๓ ส่งเสริมการเรียนรู้หรือการฝึกอบรมเก่ียวกบัการใชห้ลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงแก่ครู บุคลากร
ทางการศึกษา และนกัเรียน 
                    ๒. ส่งเสริมใหค้รู  บุคลากรทางการศึกษา  และนกัเรียนไดเ้รียนรู้และปฏิบตัิงานตามหนา้ที่ดว้ยหลกัธรร
มาภิบาล 
              ๒.๑ ส่งเสริมใหค้รู  บุคลากรทางการศึกษา  และนกัเรียนของโรงเรียนคลองสองพีน่อ้ง(ใจดีอุปถมัภ)์โรงเรียนคลองสองพีน่อ้ง(ใจดีอุปถมัภ)์มี
ความรู้ ความเขา้ใจ รวมทั้งมีการฝึกอบรมเพือ่ให้ปฏิบติังานตามหลกัธรรมาภิบาล 
              ๒.๒ ส่งเสริมใหค้รู  บุคลากรทางการศึกษา  และนกัเรียนของโรงเรียนคลองสองพีน่้อง(ใจดีอุปถมัภ)์โรงเรียนคลองสองพีน่้อง(ใจดีอุปถมัภ)์
ไดป้ระพฤติปฏิบตัิตนตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 
              ๒.๓ ควบคุม ก ากบั ดูแลการปฏิบติังาน การประพฤติปฏิบติัตนของครู  บุคลากรทางการศึกษา และ
นักเรียนโรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)     ให้เป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรม  
                   ๓. ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชูความดี ความซ่ือสัตยสุ์จริต และการต่อตา้นการทุจริต  โดยให้
ยดึถือเป็นค่านิยมกระแสหลกัของชาติ 
              ๓.๑ ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ครู  บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนของโรงเรียนคลองสองพี่โรงเรียนคลองสองพี่
นอ้ง(ใจดีอุปถมัภ)์นอ้ง(ใจดีอุปถมัภ)์ปฏิบติัหนา้ที่ราชการดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริตเสียสละเพือ่ประโยชน์ส่วนรวม 
              ๓.๒ รณรงคเ์ผยแพร่ประชาสัมพนัธใ์ห้สงัคมมีค่านิยม  ยกยอ่ง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติ
ปฏิบตัิตนตามหลกัคุณธรรมและจริยธรรม 
              ๓.๓ ส่งเสริมเชิดชูหน่วยงานหรือบุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต
ของโรงเรียนคลองสองพีน่อ้ง(ใจดีอุปถมัภ)์โรงเรียนคลองสองพีน่อ้ง(ใจดีอุปถมัภ)์   



 

              ๓.๔ ส่งเสริมสนบัสนุนใหทุ้กหน่วยงานร่วมกนัสร้างค่านิยมในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต
ของโรงเรียนคลองสองพีน่้โรงเรียนคลองสองพีน่้อง(ใจดีอุปถมัภ)์อง(ใจดีอุปถมัภ)์  

            ๔. ๔. ก าหนดให้มีหลกัสูตรทางการศึกษาเพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือใยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตของก าหนดให้มีหลกัสูตรทางการศึกษาเพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือใยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตของ
สถานศึกษาสถานศึกษา  

  ๔.๑ ๔.๑ จดัใหมี้หลกัสูตรทางการศึกษา/หลกัสูตรการฝึกอบรมดา้นการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตจดัใหมี้หลกัสูตรทางการศึกษา/หลกัสูตรการฝึกอบรมดา้นการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต
ของสถานศึกษาของสถานศึกษา  

  ๔.๒ ๔.๒ ก าหนดให้หลกัสูตรดา้นการป้องกนัก าหนดให้หลกัสูตรดา้นการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตของสถานศึกษา  เป็นหลกัสูตรและปราบปรามการทุจริตของสถานศึกษา  เป็นหลกัสูตร
บงัคบัที่ใชฝึ้กอบรมครู  บุคลากรทางการศึกษา  นกัเรียนทุกระดบับงัคบัที่ใชฝึ้กอบรมครู  บุคลากรทางการศึกษา  นกัเรียนทุกระดบั   

  ๔.๓ ๔.๓ ส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ทางวิชาการ  ตลอดจนขอ้มูลข่าวสารดา้นการป้องกนัและปราบปรามส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ทางวิชาการ  ตลอดจนขอ้มูลข่าวสารดา้นการป้องกนัและปราบปราม
การทุจริตของสถานศึกษาการทุจริตของสถานศึกษา 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  บูรณาการระหวา่งหน่วยงานในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 
วัตถุประสงค์ 

                    เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของโรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถมัภ์)โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถมัภ์)ในการป้องกัน
และแกไ้ขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบและแกไ้ขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของสถานศึกษา  ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของผูป้กครอง  
ชุมชน  คณะกรรมการสถานศึกษาในการติดตาม ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในโรงเรียนคลองสองพีน่อ้งโรงเรียนคลองสองพีน่อ้ง
(ใจดีอุปถมัภ)์(ใจดีอุปถมัภ)์   เสริมสร้างและพฒันาเครือข่ายภาคประชาชนให้เป็นกลไก  ในการตรวจสอบถ่วงดุลรวมถึงการสร้าง
หลกัประกนัความปลอดภยัในการแจง้ขอ้มูลหรือเบาะแสในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต  
          มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 
                   ๑. บูรณาการระหว่างหน่วยงานภายในภายในโรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถมัภ์)โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถมัภ์)กับองคก์รทุกภาคส่วนใน
การป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ  เพื่อสร้างความตระหนักและปลูกฝังจิตส านึกการเป็น
พลเมืองดี 
                     ๑.๑ ประสานความร่วมมือทางด้านข้อมูลและการปฏิบัติงานระหว่างโรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีโรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดี
อุปถมัภ)์อุปถมัภ)์กบัองคก์รทุกภาคส่วน  
                     ๑.๒ ใหมี้การจดัตั้ง “ศูนยก์ารข่าวกลาง” เพือ่ด าเนินการจดัระบบการข่าว เก็บรวบรวมขอ้มูลที่เก่ียวกบัการ
ป้องกนัและปราบปรามการทุจริตของโรงเรียนคลองสองพีน่อ้ง(ใจดีอุปถมัภ)์โรงเรียนคลองสองพีน่อ้ง(ใจดีอุปถมัภ)์ตลอดจนการเช่ือมโยง แลกเปล่ียนขอ้มูล
ข่าวสารดา้นการทุจริต หรือประพฤติมิชอบในโรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถมัภ)์โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถมัภ)์ จากทุกหน่วยงาน เพื่อน าไป
ประมวลวเิคราะห์เพือ่ใชใ้นการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
             ๑.๓ ส่งเสริม  สนบัสนุน องคก์รและบุคลากรทางดา้นส่ือสารมวลชน ใหมี้ความเขม้แขง็ และเป็นอิสระ
ในการท าหนา้ที่ตรวจสอบและเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารใหส้าธารณชนรับทราบ 
            ๑.๔ ส่งเสริม สนับสนุนให้ มีระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อท าการเผยแพร่ ประชาสมัพนัธ์ในการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริตในโรงเรียนคลองสองพีน่อ้ง(ใจดีอุปถมัภ)์โรงเรียนคลองสองพีน่อ้ง(ใจดีอุปถมัภ)์โดยใหมี้เวบ็บอร์ดเพือ่ติดต่อส่ือสารระหวา่งกนั  



 

         ๒. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบใน
โรงเรียนคลองสองพีน่อ้ง(ใจดีอุปถมัภ)์โรงเรียนคลองสองพีน่อ้ง(ใจดีอุปถมัภ)์ 
            ๒.๑ เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ผูป้กครอง  ชุมชน  คณะกรรมการสถานศึกษามีความตื่นตวั
ต่อสภาพปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในโรงเรียนคลองสองพีน่อ้ง(ใจดีอุปถมัภ)์โรงเรียนคลองสองพีน่อ้ง(ใจดีอุปถมัภ)์ 
             ๒.๒ สร้างและพฒันาช่องทางในการรับแจง้ขอ้มูลหรือเบาะแสให้มีความสะดวกหลากหลาย  รวมทั้ง
สร้างหลกัประกนัความปลอดภยัใหแ้ก่บุคคลหน่วยงานหรือขอ้มูลนั้น 
             ๒.๓  ส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสาร  
             ๒.๔  ก าหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจใหแ้ก่ผูแ้จง้ขอ้มูลหรือเบาะแส ใหไ้ดรั้บรางวลัตอบแทน 
  ๒.๕ ให้องค์กรหรือบุคลากรด้านส่ือสารมวลชนเป็นส่ือกลางในการแสวงหาความร่วมมือ เพื่อ
ป้องกนัและปราบปรามการทุจริตของสถานศึกษา 
  ๓.  พฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการศึกษาตามแนวทางการกระจายอ านาจทางการศึกษา 
    ๓.๑ พฒันาประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา  โดย
เนน้การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
    ๓.๒ พฒันาประสิทธิภาพการติดตามประเมินผลการด าเนินการตามกลยุทธ์จุดเน้น  เพื่อพฒันา
คุณภาพทางการศึกษา 

  
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างความเขม้แขง็ในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของ 

โรงเรียนคลองสองพีน่อ้ง(ใจดีอุปถมัภ)์ 
 

         วัตถุประสงค์ 
          มุ่งพฒันาระบบและกลไกในการตรวจสอบ  ควบคุม  และถ่วงดุลการใช้อ  านาจให้เหมาะสม ชัดเจน  
และมีประสิทธิภาพ  ส่งเสริมการกระจายอ านาจสู่ระดบักอง  สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับ
ภาคเอกชนใหมี้ศกัยภาพในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต  ปรับปรุง  แกไ้ข  และพฒันาเทศบญัญติัขอ้บงัคบัที่
เอ้ือประโยชน์ต่อการทุจริตหรือเป็นอุปสรรคต่อการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตใหมี้ประสิทธิภาพ  
 
 มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 
                   ๑. พฒันาระบบในการตรวจสอบควบคุมและถ่วงดุลการใชอ้  านาจใหเ้หมาะสม ชดัเจน และมีประสิทธิภาพ 
                      ๑.๑  ให้ทุกหน่วยงานในโรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)ที่ มีพ ันธกิจด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต  มีโครงสร้างของหน่วยงานอัตราก าลังการบริหารงานบุคคลและงบประมาณที่เหมาะสม
สอดคลอ้งกบัภารกิจและความรับผดิชอบ  
                        ๑.๒  ให้หน่วยงานในโรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถมัภ์)สร้างระบบการตรวจสอบการบริหาร
ราชการราชการ โดยก าหนดให้แยกอ านาจการบริหารงานออกจากอ านาจการพิจารณาคดี  เพื่อสามารถถ่วงดุลหรือ
ยบัย ั้งอีกอ านาจหน่ึงได ้



 

                    ๑.๓  สนับสนุนให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อ  านาจระหว่างหน่วยงานของโรงเรียนคลองโรงเรียนคลอง
สองพีน่อ้ง(ใจดีอุปถมัภ)์สองพีน่อ้ง(ใจดีอุปถมัภ)์ดว้ยกนัเอง 
                        ๑.๔  ให้หน่วยงานทุกหน่วยงานควบคุม  ก ากบั  ติดตาม  ประเมินผล การใชอ้  านาจในการ  ปฏิบตัิงาน
ดา้นการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตดว้ยความรวดเร็วต่อเน่ืองและเป็นธรรม 
          ๒. สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างโรงเรียนคลองสองพีน่้อง(ใจดีอุปถมัภ)์โรงเรียนคลองสองพีน่้อง(ใจดีอุปถมัภ)์กบัภาคเอกชนให้มีศกัยภาพ
ในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 
                ๒.๑ วางแนวทางและส่งเสริมบทบาทความร่วมมือระหว่างโรงเรียนคลองสองพีน่้อง(ใจดีอุปถมัภ)์โรงเรียนคลองสองพีน่้อง(ใจดีอุปถมัภ)์กบั
ภาคเอกชนหรือหน่วยงานตรวจสอบภายนอกในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต   

 ๒.๒ ประสานความร่วมมือกบัองคก์รภาคเอกชนเก่ียวกบัการป้องกนั และปราบปรามการทุจริตใน
สถานศึกษา 

๓. พฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการองคก์ร 
๓.๑ พฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการของสถานศึกษา 
๓.๒ พฒันาปรับปรุง และเผยแพร่หลกัเกณฑใ์นการบริหารงานที่โปร่งใสและเป็นธรรม 

๔. ส่งเสริมประสิทธิภาพการด าเนินงานดา้นการจดัระบบการควบคุมภายใน และบริหารจดัการความเส่ียง 
๔.๑ ส่งเสริมใหมี้การจดัท ารายงานการควบคุมภายในของสถานศึกษา 
๔.๒ ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกสถานศึกษามีแผนการตรวจสอบภายในที่ เป็นระบบและมี

ประสิทธิภาพ 
  

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  พฒันาศกัยภาพเจา้หนา้ที่ของรัฐ ในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ ของโรงเรียนคลองสองพีน่อ้ง(ใจดีอุปถมัภ)์ 

 
         วัตถุประสงค์ 
                   มุ่งพฒันาสมรรถนะและขีดความสามารถเจา้หนา้ที่ของรัฐในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
ใหส้มัฤทธิผลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  เพือ่แกไ้ขสภาพปัญหาการทุจริตใหเ้ป็นระบบอยา่งต่อเน่ือง  สร้างมาตรฐานทาง
วชิาชีพใหส้ามารถร่วมมือหรือประสานการปฏิบติักบัองคก์รทุกภาคส่วน                
 
         มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน  
           ๑. พฒันาสมรรถนะและขีดความสามารถของครู  บุคลากรทางการศึกษา  และนักเรียนในการป้องกนั
และปราบปรามการทุจริต 
                        ๑.๑ ก าหนดใหค้รู  บุคลากรทางการศึกษา  และนักเรียนตอ้งรับการฝึกอบรมหลกัสูตรดา้นการป้องกนั 
และปราบปรามการทุจริตทั้งในและต่างองคก์รเพือ่ใหมี้ความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นวชิาชีพ 



 

                         ๑.๒ จัดตั้ งศูนยข์้อมูลความรู้ทางวิชาการเพื่อให้มีกระบวนการเรียนรู้ และการถ่ายทอดความรู้    
ตลอดจนใหมี้การศึกษาตวัอยา่งกรณี (case study)  
  ๑.๓ ก าหนดให้มีหลักสูตรการศึกษา  และหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของสถานศึกษา 
  ๒. สร้างมาตรฐานทางวชิาชีพดา้นการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตของสถานศึกษา 
  ๒.๑ ส่งเสริมใหส้ถานศึกษาร่วมกนัสร้างมาตรฐานจรรยาบรรณวชิาชีพ 
  ๒.๒ ก าหนดให้มีหน่วยงานหลัก เพื่อรับผิดชอบในการติดตามประเมินผล รวมถึงการลงโทษครู 
บุคลากรทางการศึกษา  และนกัเรียน 
  ๓.ส่งเสริมการปฏิบติังานของบุคลากรตามหลกัเกณฑ ์และวธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดี 
  ๓.๑ ส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมครู  บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนหลกัสูตรการ
บริหารกิจการบา้นเมืองที่ดี 
  ๓.๒ ส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมหลกัสูตรคุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบติัหนา้ที่ 
และแนวทางปฏิบติัตามพรบ.ต่างๆ 
  ๔. ส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการสร้างองคค์วามรู้เร่ืองการป้องกนั และปราบปรามการทุจริตของ
สถานศึกษา 
  ๔.๑ จัดให้มีกิจกรรมการสร้างองค์ความรู้ในเร่ืองการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตของ
สถานศึกษา 
  ๔.๒ ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมรการแลกเปล่ียนความรู้ และขอ้มูลข่าวสารดา้นการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริต   
    

ดังนั้ น เพื่อให้การด าเนินการขบัเคล่ือนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็นรูปธรรม
ในทาง ปฏิบติั เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยทุธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตระยะ ที่ ๓ (พ.ศ. 
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) โรงเรียนคลองสองพี่นอ้ง(ใจดีอุปถมัภ)์  จึงไดต้ระหนักและใหค้วามส าคญักบัการบริหาร จดัการที่
มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วฒันธรรมสุจริตใหเ้กิดในสงัคมอยา่งย ัง่ยนื จึงไดด้ าเนินการจดัท าแผนปฏิบติัการป้องกนั
การทุจริตเพื่อ ก าหนดแนวทางการขบัเคล่ือนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ผ่านโครงการ/กิจกรรม/
มาตรการต่าง ๆ ที่เป็น รูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะน าไปสู่การปฏิบติัอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวตัถุประสงคแ์ละ
เป้าหมายของการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตอยา่งแทจ้ริง  

 
 
๓.  วิสัยทัศน์ 
 สร้างโอกาสทางการศึกษา  มุ่งมั่นพฒันาจดัการศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ  ภายใตห้ลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
 



 

 
 
๔.  พันธกิจ 
 ๔.๑ ประสานความร่วมมือกบัองคก์รต่างๆเพือ่การจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานอยา่งทัว่ถึง 
 ๔.๒ เสริมสร้างความเขม้แขง็ของสถานศึกษา และพฒันากระบวนการเรียนรู้ใหผู้เ้รียนมีประสิทธิภาพ 
 ๔.๓ พฒันาขีดความสามารถของผูเ้รียนใหเ้ตม็ศกัยภาพ และมุ่งสู่มาตรฐานการศึกษา 
 ๔.๔ ยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนทุกรายวชิาสู่มาตรฐานสากล 
 ๔.๕ พฒันาการจดักระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย  ปลูกฝังคุณธรรม  ทกัษะการคิดวิเคราะห์  ทกัษะการ
แสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง  ทกัษะการด ารงชีวติ  รักษค์วามเป็นไทย  และทอ้งถ่ินของตนเอง 
 ๔.๖ น าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงมาบูรณาการการจดัการเรียนการสอนและบริการชุมชน 
 

๕. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 

 มีการบริหารการจดัการอยา่งมีระบบ ครูมีจรรยาบรรณ  และมีคุณภาพตามเกณฑม์าตรฐานวชิาชีพครู  ผูเ้รียน
เกิดทีกษะการเรียนรู้ดว้ยตนเองอยา่งมีประสิทธิภาพ  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยูใ่นระดบัดี  
สืบสานศิลปวฒันธรรมไทย และอนุรักษท์รัพยากรส่ิงแวดลอ้ม สามารถด ารงตนอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข ไดแ้ก่ 

๑) เพื่อยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อตา้นการทุจริตของผูบ้ริหารโรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดี
อุปถมัภ)์ 

๒) เพื่อยกระดบัจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของขา้ราชการฝ่ายการเมือง  ขา้ราชการ
ฝ่าย บริหาร บุคลากรของโรงเรียนคลองสองพีน่อ้ง(ใจดีอุปถมัภ)์รวมถึงประชาชนในทอ้งถ่ิน  

๓) เพื่อให้การบริหารราชการของโรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)เป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บา้นเมืองที่ดี (Good Governance)  

๔) เพือ่ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit) ของภาค 
ประชาชนในการบริหารกิจการของโรงเรียนคลองสองพีน่อ้ง(ใจดีอุปถมัภ)์ 

๕) เพือ่พฒันาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบตัิราชการของโรงเรียนคลอง
สองพีน่อ้ง(ใจดีอุปถมัภ)์ 
 
๖ เป้าหมาย  

๑) คณครู  บุคลากรทางการศึกษา  และนกัเรียนของโรงเรียนคลองสองพีน่อ้ง(ใจดีอุปถมัภ)์รวมถึงบุคลากรใน
ทอ้งถ่ินมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนท้องถ่ิน 
ปราศจากการก่อให้เกิดขอ้สงสัยในการประพฤติปฏิบติัตามมาตรการจริยธรรม การขดักัน แห่งผลประโยชน์และ 
แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 



 

๒) เคร่ืองมือ/มาตรการการปฏิบติังานที่สามารถป้องกนัปัญหาเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ขา้ราชการ  

๓) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมและตรวจสอบ
การ ปฏิบตัิหรือบริหารราชการของโรงเรียนคลองสองพีน่อ้ง(ใจดีอุปถมัภ)์ 

๔) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบตัิราชการของโรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดี
อุปถมัภ)์ที่มีเขม้แขง็ในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใชอ้  านาจอยา่งเหมาะสม  

๕) โรงเรียนคลองสองพี่นอ้ง(ใจดีอุปถมัภ)์มีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน  

 

๗. ประโยชน์ของการจัดท าแผน  
๑) ขา้ราชการฝ่ายแผนและงบประมาณ ขา้ราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรของโรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดี

อุปถมัภ)์  รวมถึงประชาชนในทอ้งถ่ินมีจิตส านึกรักทอ้งถ่ินของตนเอง อนัจะน ามาซ่ึงการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์
ในการ ต่อตา้นการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลกัธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก 
เศรษฐกิจพอเพยีง ที่สามารถน ามาประยกุตใ์ชใ้นการท างานและชีวติประจ าวนั 

๒) โรงเรียนคลองสองพีน่อ้ง(ใจดีอุปถมัภ)์ สามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลกับริหารที่ดี มีความโปร่งใส 
เป็นธรรมและตรวจสอบได ้ 

๓) ผูป้กครองมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตดัสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่จิตส านึก 
รักทอ้งถ่ิน อนัจะน ามาซ่ึงการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเขม้แขง็ในการเฝ้าระวงัการทุจริต  

๔) สามารถพฒันาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบติัราชการของโรงเรียน
คลองสองพีน่อ้ง(ใจดีอุปถมัภ)์ ทั้งจากภายในและภายนอกองคก์รที่มีความเขม้แขง็ในการเฝ้าระวงัการทุจริต  

๕) โรงเรียนคลองสองพีน่้อง(ใจดีอุปถมัภ)์ มีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ  ลดโอกาสในการ
กระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนใหเ้ป็นสถานศึกษาตน้แบบ ดา้นการป้องกนัการ
ทุจริต อนัจะส่งผลให้ประชาชนในทอ้งถ่ินเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกนัเป็น เครือข่ายในการ เฝ้าระวงั
การทุจริตที่เขม้แขง็อยา่งย ัง่ยนื 
 
๘.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๘.๑  โรงเรียนคลองสองพีน่อ้ง(ใจดีอุปถมัภ)์  ปฏบิติัหนา้ที่ดว้ยความโปร่งใส และเป็นธรรม 
 ๘.๒ คณะครู  บุคลากรทางการศึกษา  และนกัเรียน  มีจิตส านึกในการเป็นพลเมืองดี  ปฏิบตัิงานตามระเบียบ
วนิยั  และมีความซ้ือสตัยสุ์จริต 
 ๘.๓  คณะครู  บุคลากรทางการศึกษา  และนกัเรียน  มีความรู้เร่ืองการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตใน
สถานศึกษามากยิง่ขึ้น 
 ๘.๔ โรงเรียนคลองสองพีน่อ้ง(ใจดีอุปถมัภ)์ ปฏบิตัิงานตามหลกัคุณธรรม  จริยธรรม  และยดึหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางปฏิบติั 



 

 ๘.๕ โรงเรียนคลองสองพีน่อ้ง(ใจดีอุปถมัภ)์  มีความเขา้ใจ และใหค้วามร่วมมือในกิจกรรมการป้องกนั และ
ปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา 
 ๘.๖ ส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และสงัคมในสถานศึกษาไดอ้ยา่งมัน่คง และย ัง่ยนืตลอดไป 
 
๙.  บทสรุป 
 แผนปฏิบติัการป้องกนั และปราบปรามการทุจริตโรงเรียนคลองสองพีน่อ้ง(ใจดีอุปถมัภ)์  จดัท าขึ้นเพือ่ใชเ้ป็น
แนวทางในการด าเนินงานในดา้นการป้องกนั และปราบปรามการทุจริตของสถานศึกษา  ปฏิบติังานในดา้นการ
ป้องกนั และปราบปรามการทุจริตใหบ้รรลุตามวตัถุประสงค ์ เกิดผลสมัฤทธ์ิตามที่คาดหวงัไว ้ ท  าใหก้ารการปฏิบติั
ราชการตามอ านาจหนา้ที่ของขา้ราชการเป็นไปในลกัษณะทีมี่ความรับผดิชอบ  ท าใหผู้ป้กครอง  ชุมชน  
คณะกรรมการสถานศึกษา  มีความเช่ือถือในความมีคุณธรรม  ความมีจริยธรรม  การปฏิบตัิหนา้ที่โดยการค านึงถึง
ประโยชน์ส่วนรวมมากกวา่ประโยชน์ส่วนตน  และการยดึมัน่ในหลกัธรรมาภิบาล  สามารถแกไ้ขปัญหาการทุจริต 
และประพฤติมิชอบของคณะครู  บุคลากรทางการศึกษา  และนกัเรียนใหล้ดนอ้ยลงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และบงั
เกิดผลอยา่งเป็นรูปธรรมมากยิง่ขึ้น 
 ดงันั้น  ในการด าเนินงานดา้นการป้องกนั และปราบปรามการทุจริตของสถานศึกษา  ตอ้งบูรณาการ และ
อาศยัความร่วมมือจากทกุภาคส่วน และจะตอ้งปฏิบติัอยา่งต่อเน่ืองใหเ้ป็นระบบ  โดยหากมีการบูรณาการความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วนอยา่งจริงจงั และต่อเน่ืองแลว้ ก็จะส่งผลต่อการบรรลุตามผลสมัฤทธ์ิที่คาดหวงัไว ้ ส่วนราชการและ
สถานศึกษา  ปฏิบติัหนา้ที่ดว้ยความโปร่งใส และเป็นธรรม  คณะครู  บุคลากรทางการศึกษา  และนกัเรียนมีความรู้
เร่ืองการป้องกนั และปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษามากยิง่ขึ้น  มีจิตส านึกในการเป็นพลเมืองดี ปฏิบติังานตาม
ระเบียบวนิยั  และมีความซ่ือสตัยสุ์จริต  ทุกภาคส่วนมีความเขา้ใจ และใหค้วามร่วมมือในกิจกรรมการป้องกนั และ
ปราบปรามการทุจริตของสถานศึกษา  ปฏิบติังานตามหลกัคุณธรรม  จริยธรรม  และยดึหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพยีงเป็นแนวทางในการปฏิบติั  รวมถึงส่งผลต่อการพฒันาเศรษฐกิจ และสงัคมในระดบัจงัหวดั และระดบัประเทศ
ใหย้ ัง่ยนืไดอี้กดว้ย 
 
  
ลงช่ือ.............................................................   ลงช่ือ...................................................................     
         (นางสาวรัตนาภรณ์  โตศรีธนวตั)     (นางสาวสมร   บุญโภค) 
      ผูรั้บผดิชอบโครงการโรงเรียนสุจริต           หวัหนา้กลุ่มงานบริหารงานทัว่ไป 
 
 

ลงช่ือ............................................................. 
(นางณัฐกานต ์ แกว้ประเสริฐ) 

ผูอ้  านวยการโรงเรียนคลองสองพีน่อ้ง(ใจดีอุปถมัภ)์    
       

 


