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คํานํา 
 

 วันที่ 9 ธันวาคมของทุกปีถือเป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ได้ก่อกําเนิดขึ้นหลังจากที่
ประชุม ใหญ่สมัชชาสหประชาชาติ (UN) มีมติเห็นชอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการ
ทุจริต ค.ศ. 2003 (UNCAC) อย่างเป็นเอกฉันท์เมื่อวันที ่ 31 ตุลาคม 2546 จากนั้นประเทศภาคี
สมาชิก UN 191 ประเทศ รวมทั้งไทยได้เข้าร่วม ลงนามในอนุสัญญาฯ ระหว่างวันที่ 9 - 11 ธันวาคม 
2546 ณ ประเทศ เม็กซิโก จึงประกาศให้วันที่ 9 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล 
(International Anticorruption Day) สําหรับปีนี ้ รัฐบาลไทย ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปราม การ ทุจริตแห่งชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตใน ภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.) องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ภาคี
เครือข่ายภาครัฐ ภาค รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม กําหนดจัดงานวันต่อต้าน            
คอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม 2560 พร้อมกันทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
นับเป็นมิติใหม่ในการสร้างเจตจํานงทางการเมืองที่รัฐบาล ชุดปัจจุบันให้ความสําคัญในการแก้ไข
ปัญหาการทุจริตเป็นวาระเร่งด่วนและให้เป็นวาระ แห่งชาติ ด้วยการใช้ กลไกประสานความร่วมมือ
กับภาครัฐ ประกอบไปด้วยฝ่ายประจําและฝ่าย การเมือง ภาครัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ภาคประชา
สังคม กลไกทางศาสนาและการศึกษา ซึ่งเป็นรากฐาน สําคัญในการแก้ไขปัญหาการ ทุจริตที่ยั่งยืน 
ตามแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 
อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง  โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ตระหนักและเห็นความสําคัญของการ
ต่อต้านการทุจริต จึงจัดทําแผนปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต เพ่ือดําเนินการป้องกันการทุจริตต่อไป 
 
 
 
         เทพรังสรรค์  สุวรรณโท 
        ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 
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หลักการและเหตุผล 
 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กําหนดประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามคํา รับรองการปฏิบัติราชการของโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563  ตัวชี้วัดที่ 7 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต โดยพิจารณาจากผลสําเร็จของการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม              
การทุจริตสถานศึกษา เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สถานศึกษา และการจัดการข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดย           
มิชอบของครู บุคลากรทางการศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  และ ข้อกล่าวหาครู บุคลากร
ทางการศึกษา ที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความรับผิดชอบต่อประชาชน ไม่มีคุณธรรม ไม่มี
จริยธรรม ไม่คํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง และไม่มีธรรมาภิบาล ตามที่มีกฎหมายระเบียบ  
แบบแผนของทางราชการที่เกี่ยวข้องได้กําหนดไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 การตรวจสอบและนํา 
เรื ่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง การแจ้งตัก เตือน ดําเนินคดีหรืออื่น ๆ ตาม
ระเบียบ ข้อ กฎหมายที่กําหนดไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ในการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นั้น โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยได้ทําการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล
จากแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาและผลการดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดย
กําหนดให้สถานศึกษาต้องจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานของตน 
เพ่ือสนับสนุนและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 4 ยุทธศาสตร์ 
ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างจิตสํานึก ค่านิยม ให้สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมา           
ภิบาล 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
สถานศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
สถานศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา  
 
พันธกิจ 
 1. เสริมสร้างจิตสํานึกและค่านิยม ให้กับครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ยึดหลัก      
ธรรมาภิบาล 
 2. บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา 



 3. ส่งเสริมบทบาทผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 4. สร้างกลไกและพัฒนาระบบการตรวจสอบ ถ่วงดุลการใช้อํานาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มี
ความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 
 5. ส่งเสริม/สนับสนุนการจัดการองค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สถานศึกษา อย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงานของส่วนราชการภายในสถานศึกษาให้มีความ
โปร่งใสและเป็นธรรม 
 2. เพ่ือส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 
และรับผิดชอบต่อประชาชน 
 3. เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษาปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และนําหลัก ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติ 
 4. เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต 
 
ยุทธศาสตร์และมาตรการ/แนวทางดําเนินงาน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เสริมสร้างจิตสํานึก ค่านิยม ให้สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมา          
ภิบาล 
 วัตถุประสงค์ 
  มุ่งส่งเสริมเสริมสร้างจิตสํานึกและค่านิยมให้แก่สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมา  
ภิบาล โดยมี ทัศนคติ วิสัยทัศน์ ในการร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติ  
มิชอบในสถานศึกษา รวมทั้งการรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ทุกภาคส่วนมีวินัย เคารพ
กฎหมาย กฎและระเบียบ ที่จะเป็น กลไกในการแก้ไขปัญหา การพัฒนา ตลอดจนเป็นการวางรากฐาน
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน ภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 มาตรการ/แนวทางดําเนินงาน 
  1. ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   1.1 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ให้
ปฏิบัติงานและ ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   1.2 ประยุกต์การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดมรรคผลในทางปฏิบัติ 
   1.3 จัดให้มีหลักสูตรการเรียนรู้หรือการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจ พอเพียง แก่ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 
  2. ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ได้เรียนรู้และปฏิบัติงานตามหน้าที่
ด้วยหลักธรรมาภิบาล 



   2.1 ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้ง          
มีการฝึกอบรมเพ่ือให้ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 
   2.2 ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ได้ประพฤติปฏิบัติตนตาม
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 
   2.3 ควบคุม กํากับ ดูแลการปฏิบัติงาน การประพฤติปฏิบัติตนของครู บุคลากร
ทางการ ศึกษานักเรียนให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 
  3. กําหนดให้มีหลักสูตรทางการศึกษาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในสถานศึกษา 
   3.1 จัดให้มีหลักสูตรทางการศึกษา/หลักสูตรการฝึกอบรม ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา 
   3.2 กําหนดให้หลักสูตรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา 
เป็นหลักสูตร บังคับที่ใช้ฝึกอบรมครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ทุกระดับ 
   3.3 ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการ ตลอดจนข้อมูลข่าวสารรอบด้าน 
 
 ยุทธศาสตร์ ที่ 2 : บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการป้องกันและปราบปราม             
การทุจริตในสถานศึกษา 
 วัตถุประสงค์ 
  มุ่งประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับทุกภาคส่วนในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน 
คณะกรรมการ สถานศึกษาในการติดตาม ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติ มิชอบในสถานศึกษา 
เสริมสร้างและพัฒนา เครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาให้เป็นกลไกในการ
ตรวจสอบ ถ่วงดุล รวมถึงการสร้าง หลักประกันความปลอดภัยในการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 มาตรการ/แนวทางดําเนินงาน 
  1. บูรณาการหน่วยงานสถานศึกษากับองค์กรทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความตระหนักและ
ปลูกจิตสํานึก การเป็นพลเมืองดี 
   1.1 ประสานความร่วมมือทางด้านข้อมูลและการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงาน
สถานศึกษากับองค์กรทุกภาคส่วน 
   1.2 ส่งเสริม สนับสนุน องค์กรและบุคลากรทางด้านสื่อสารมวลชนให้มีความเข้มแข็ง
และเป็นอิสระในการทําหน้าที่ตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนรับทราบ 
   1.3 ส่งเสรมสนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบอินเทอร์เน็ต เพ่ือทําการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา โดยมีเว็บบอร์ดเพ่ือติดต่อสื่อสาร
ระหว่างกนั 
   1.4 เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา  
  2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบ 



   2.1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการ
สถานศึกษา มีความตื่นตัวต่อสภาพปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในสถานศึกษา 
   2.2 สร้างและพัฒนาช่องทางในการรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสให้มีความสะดวก
หลากหลาย รวมทั้งสร้างหลักประกันความปลอดภัยให้แก่บุคคล หน่วยงานหรือข้อมูลนั้น 
   2.3 ส่งเสริมสิทธิ์ในการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร  
   2.4 กําหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้แจ้งข้อมูลหรือเบาะแสให้ได้รับรางวัล
ตอบแทน 
   2.5 ให้องค์กรหรือบุคลากรด้านสื่อสารมวลชนเป็นสื่อกลางในการแสวงหาความ
ร่วมมือ  เพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  
  3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอํานาจทาง
การศึกษา 
   3.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ 
สถานศึกษา โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
   3.2 พัฒนาประสิทธิภาพการติดตามประเมินผลการดําเนินการตามกลยุทธ์จุดเน้น 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา 
 
 ยุทธศาสตร์ ที่ 3 : เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
สถานศึกษา  
 วัตถุประสงค์ 
  มุ ่งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อํานาจให้
เหมาะสม ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับ
ภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส่งเสริมความร่วมมือด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับ หน่วยงาน ทุกภาคส่วน 
 มาตรการ/แนวทางดําเนินงาน 
  1. พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม พร้อมทั้งสร้างความโปร่งใสและเป็น
ธรรมในการบริหารงานบุคคลภายใต้ระบบคุณธรรม 
   1.1 ให้สถานศึกษาท่ีมีพันธกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีโครงสร้าง
ของหน่วยงาน อัตรากําลัง การบริหารงานบุคคล และงบประมาณที่เหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจ
และความรับผิดชอบ 
   1.2 สนับสนุนให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจระหว่างหน่วยงาน
สถานศึกษาด้วยตนเอง 
   1.3 ให้สถานศึกษา ควบคุม กํากับ ติดตาม ประเมินผล การใช้อํานาจในการ
ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
  2.สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนให้มีศักยภาพใน
การป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 



   2.1 วางแนวทางและส่งเสริมบทบาทความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับ 
ภาคเอกชน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
   2.2 ประสานความร่วมมือกับองค์กรภาคเอกชนเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในสถานศึกษา  
  3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร 
   3.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา 
   3.2 พัฒนาปรับปรุงและเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการบริหารงานที่โปร่งใสและเป็นธรรม 
  4. ส่งเสริมประสิทธิภาพการดําเนินงานด้านการจัดระบบการควบคุมภายในและบริหาร
จัดการความเสี่ยง 
   4.1 ส่งเสริมให้มีการจัดทํารายงานการควบคุมภายในของสถานศึกษา  
   4.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกสถานศึกษามีแผนการตรวจสอบภายในที่เป็นระบบและ
มีประสิทธิภาพ 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา 
 วัตถุประสงค์ 
  มุ่งพัฒนาสมรรถนะ และขีดความสามารถให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการ 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาให้สัมฤทธิผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ไขสภาพ
ปัญหาการทุจริต ให้เป็นระบบอย่างต่อเนื ่อง สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพให้สามารถร่วมมือหรือ
ประสานการปฏิบัติกับ องค์กรทุกภาคส่วน  
 มาตรการ/แนวทางดําเนินงาน 
  1. พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถของครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน        
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
   1.1 กําหนดให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ฝึกอบรมหลักสูตรด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา เพ่ือให้มีความเชี่ยวชาญ 
   1.2 กําหนดให้มีหลักสูตรการศึกษาและหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา  
  2. สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา 
   2.1 ส่งเสริมให้สถานศึกษาร่วมกันสร้างมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ 
   2.2 กําหนดให้มีหน่วยงานหลัก เพ่ือรับผิดชอบในการติดตามประเมินผล รวมถึงการ
ลงโทษ ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 
  3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 
   3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 
หลักสูตร การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 



   3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติ หน้าที่ และแนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ต่าง ๆ 
  4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสร้างองค์ความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในสถานศึกษา 
   4.1 จัดให้มีกิจกรรมการสร้างองค์ความรู้ในเรื่องการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในสถานศึกษา แก่ ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 
   4.2 ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีการแลกเปลี่ยนความรู้ และข้อมูลข่าวสารด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลยั ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม 
 2. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีจิตสํานึกในการเป็นพลเมืองดี ปฏิบัติงานตาม 
ระเบียบวินัย และมีความซื่อสัตย์สุจริต 
 3. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปราม             
การทุจริตในสถานศึกษามากยิ่งขึ้น 
 4. โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลยั ปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางปฏิบัติ 
 5. โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลยัมีความเข้าใจและให้ความร่วมมือในกิจกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา 
 6. ส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมในสถานศึกษาได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
ตลอดไป 
 
บทสรุป 
 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 จัดทําขึ ้นเพื ่อใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงานในด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของสถานศึกษา ปฏิบัติงานในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ เกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่คาดหวังไว้ ทําให้การปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที ่ของ
ข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่มีความรับผิดชอบ ทําให้ผู้ปกครอง ชุมขน คณะกรรมการสถานศึกษา  
มีความเชื่อถือในความมีคุณธรรม ความมีจริยธรรม การปฏิบัติหน้าที่โดยการคํานึงถึงประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล สามารถแก้ไขปัญหาการทุจริต
และประพฤติมิชอบของคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ให้ลดน้อยลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 
 ดังนั้น ในการดําเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ต้องบูรณา
การและอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนและจะต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องให้เป็นระบบ โดยหากมี
การบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอย่างจริงจังและต่อเนื่องแล้ว ก็จะส่งผลต่อการบรรลุตาม
ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังไว้ ส่วนราชการและสถานศึกษาปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม 



คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีความรู ้เรื ่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริต           
ในสถานศึกษามากยิ่งขึ้น มีจิตสํานึกในการเป็น พลเมืองดี ปฏิบัติงานตามระเบียบวินัย และมีความ
ซื่อสัตย์สุจริต ทุกภาคส่วนมีความเข้าใจและให้ความ ร่วมมือในกิจกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตสถานศึกษา ปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นแนวทางปฏิบัติ รวมถึงส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมใน ระดับจังหวัดและระดับประเทศ
ให้ยั่งยืนได้อีกด้วย 
 
 
 
         (นายเทพรังสรรค์  สุวรรณโท)  
             ผู้อํานวยการโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 
 
 
 
 
 


