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บทน า 

 
หลักการและเหตุผล 
 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร (ก.พ.ร.) ก ำหนดประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค ำ 
รับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของโรงเรียนเมืองหลังสวน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ตัวช้ีวัดท่ี 7 ระดับ 
ควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต โดยพิจำรณำจำกผลส ำเร็จของ 
กำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศึกษำ เพื่อขับเคล่ือนยุทธศำสตร์ชำติ 
ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศึกษำ และกำรจัดกำรข้อร้องเรียนเรื่องกำรทุจริต กำรปฏิบัติ 
หรือละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำท่ีโดยมิชอบของครู  บุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ในปีงบประ มำณ พ.ศ. 2564 และข้อ 
กล่ำวหำครู  บุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ท่ีไม่ได้ปฏิบัติหน้ำท่ีรำชกำรด้วยควำมรับผิดชอบต่อประชำชน  ไม่มี 
คุณธรรม ไม่มีจริยธรรม ไม่ค ำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นท่ีต้ัง และไม่มีธรรมำภิบำล ตำมท่ีมีกฎหมำย ระเบียบ 
แบบแผนของทำงรำชกำรท่ีเกี่ยวข้องได้ ก ำหนดไว้ในปีงบประมำณ  พ.ศ. 2564 กำรตรวจสอบและน ำเรื่อง 
ร้องเรียนเข้ำสู่กระบวนกำรสอบสวนข้อเท็จจริง  กำรแจ้งตักเตือน  ด ำ เนินคดี หรืออื่นๆ ตำมระเบียบ ข้อ 
กฎหมำยท่ีก ำหนดไว้ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

 ในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตโรงเรียน เมืองหลังสวน ประจ ำปี 
งบประมำณ พ.ศ. 2564 นั้น โรงเรียนเมืองหลังสวน ได้ท ำกำรศึกษำและวิเครำะห์ข้อมูลจำกแผนปฏิบัติกำร 
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศึกษำ  และผลกำรด ำ เนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันและ 
ปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 โดยก ำหนดให้สถำนศึกษำต้องจัดท ำ 
แผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในหน่วยงำนของตน เพื่อสนับสนุนและสอดคล้องกับ 
ยุทธศำสตร์ว่ำด้วยกำรปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศึกษำ 4 ยุทธศำสตร์ ดังนี้ 

 ยุทธศำสตร์ท่ี 1 เสริมสร้ำงจิตส ำนึก ค่ำนิยม ให้สถำนศึกษำบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำล 
 ยุทธศำสตร์ท่ี 2 บูรณำกำรหน่วยงำนทุกภำคส่วน ในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศึกษำ 
 ยุทธศำสตร์ท่ี 3 เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศึกษำ 
 ยุทธศำสตร์ท่ี 4 พัฒนำศักยภำพครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน ในกำรป้องกันและปรำบปรำม 

กำรทุจริตสถำนศึกษำ
 
วิสัยทัศน์ 
 มุ่งมั่นยกระดับผลสัมฤทธิ์   พัฒนำกระบวนกำรคิด  
 เสริมสร้ำงทักษะชีวิต   ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
 เทียบเคียงมำตรฐำนสำกล  เป่ียมล้นคุณธรรม  
 ก้ำวทันเทคโนโลยี  สืบสำนงำนประเพณีท้องถิ่น 
พันธกิจ  
 1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน  
 2. ส่งเสริมนักเรียนมีกิจกรรมท่ีหลำกหลำยเพื่อเอื้อต่อกำรพัฒนำกระบวนกำรคิด และทักษะกำร 
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  



 3. สร้ำงเสริมสมรรถนะผู้เรียนและพัฒนำทักษะชีวิต  
 4. บูรณำกำรกำรเรียนกำรสอนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  
 5. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สืบสำนประเพณีท้องถิ่น  
 6. พัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้เทียบเคียงมำตรฐำนสำกลด้วยควำมร่วมมือกับทุก 
เครือข่ำย  
 7. เสริมสร้ำงบรรยำกำศและสภำพแวดล้อม ให้เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้  
 8. ส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีตำมนโยบำย Thailand 4.0 
 
เป้าประสงค์  
 1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนไม่ต่ ำกว่ำ 2.00 ทุกรำยวิชำ  
 2. ยกผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำระดับชำติ (O-net) ให้สูงขึ้น  
 3. ให้นักเรียนมีทักษะบวนกำรคิดเป็นขั้นตอน มีกำรคิดวิเครำะห์ สังเครำะห์ อย่ำงมีเหตุผล และ 
สำมำรถน ำไปใช้ในชีวิตประจ ำวันได้  
 4. ทุกรำยวิชำสอดแทรกควำมรู้ คุณธรรม จริยธรรม สืบสำนประเพณีท้องถิ่น และหลักปรัชญำของ 
เศรษฐกิจพอเพียง  
 5. พัฒนำครูให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถตำมมำตรฐำนวิชำชีพและเสริมสร้ำงทักษะกำรสอนกำรเป็นครู 
มืออำชีพเพื่อมุ่งสู่มำตรฐำนสำกล  
 6. เสริมสร้ำงแหล่งเรียนรู้ ภำยในโรงเรียนและส่งเสริม สนับสนุน แสวงหำ แหล่งกำรเรียนรู้ ภำยนอก
โรงเรียน เพื่อพฒันำกำรเรียนกำรสอน  
 7. มุ่งส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและนักเรียนใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีทันสมัยเพื่อกำรศึกษำ 
 
  
ยุทธศาสตร์และมาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เสริมสร้ำงจิตส ำนึก ค่ำนิยม ให้สถำนศึกษำบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำล 
วัตถุประสงค์ 
 มุ่งส่งเสริมเสริมสร้ำงจิตส ำนึกและค่ำนิยมให้แก่สถำนศึกษำบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำล โดยมี
ทัศนคติ วิสัยทัศน์ ในกำรร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหำกำรทุจริตและประพฤติมิชอบสถำนศึกษำ 
รวมท้ังกำรรณรงค์เผยแพร่ ประชำสัมพันธ์ ให้ทุกภำคส่วนมีวินัย เคำรพกฎหมำย กฎและระเบียบ ท่ีจะเป็น
กลไกในกำรแก้ไขปัญหำกำรพัฒนำ ตลอดจนเป็นกำรวำงรำกฐำนในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตใน
ภำครัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 
 1. ส่งเสริมกำรปฏิบัติงำนและกำรด ำเนินชีวิตตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
  1.1 เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน ให้ปฏิบัติงำนและ
ด ำเนินชีวิตตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
  1.2 ประยุกต์กำรน ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ให้เกิดมรรคผลในทำงปฏิบัติ 
  1.3 จัดให้มีหลักสูตรกำรเรียนรู้หรือกำรฝึกอบรมเกี่ยวกับกำรใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียงแก่ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน 
 2. ส่งเสริมให้ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน ได้เรียนรู้และปฏิบัติงำนตำมหน้ำท่ีด้วย 



หลักธรรมำภิบำล 
  2.1 ส่งเสริมให้ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ รวมท้ังมีกำร
ฝึกอบรมเพื่อให้ปฏิบัติงำนตำมหลักธรรมำภิบำล 
  2.2 ส่งเสริมให้ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน ได้ประพฤติปฏิบัติตนตำมมำตรฐำนทำง
คุณธรรมและจริยธรรม 
  2.3 ควบคุม ก ำกับ ดูแลกำรปฏิบัติงำน กำรประพฤติปฏิบัติตนของครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
นักเรียน ให้เป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำลและมำตรฐำนทำงคุณธรรมและจริยธรรม 
 3. ก ำหนดให้มีหลักสูตรทำงกำรศึกษำเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
สถำนศึกษำ 
  3.1 จัดให้มีหลักสูตรทำงกำรศึกษำ/หลักสูตรกำรฝึกอบรม ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริตสถำนศึกษำ 
  3.2 ก ำหนดให้หลักสูตรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศึกษำ เป็นหลักสูตร
บังคับท่ีใช้ฝึกอบรมครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน ทุกระดับ 
  3.3 ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ทำงวิชำกำร ตลอดจนข้อมูลข่ำวสำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริตสถำนศึกษำ 
 4. ส่งเสริมค่ำนิยมกำรยกย่องและเชิดชูควำมดี ควำมซื่อสัตย์สุจริต และกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
  4.1 ส่งเสริมกำรสร้ำงแรงจูงใจให้ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน ปฏิบัติหน้ำท่ีรำชกำร
ด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 
  4.2 รณรงค์ เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ให้สังคมมีค่ำนิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่ำของกำร
ประพฤติปฏิบัติตนตำมหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
  4.3 ส่งเสริม เชิดชู หน่วยงำนหรือบุคคลท่ีมีผลงำนดีเด่นด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริตสถำนศึกษำ 
  4.4 ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภำคส่วนร่วมกันสร้ำงค่ำนิยมในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริตสถำนศึกษำ 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : บูรณำกำรหน่วยงำนทุกภำคส่วน ในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
สถำนศึกษำ 
วัตถุประสงค ์
 มุ่งประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนสถำนศึกษำกับทุกภำคส่วนในกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริตสถำนศึกษำ ส่งเสริมบทบำทและกำรมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมกำรสถำนศึกษำใน
กำรติดตำม ตรวจสอบกำรทุจริตหรือประพฤติ มิชอบในสถำนศึกษำ เสริมสร้ำงและพัฒนำเครือข่ำยผู้ปกครอง 
ชุมชน คณะกรรมกำรสถำนศึกษำให้เป็นกลไกในกำรตรวจสอบ ถ่วงดุล รวมถึงกำรสร้ำงหลักประกันควำม
ปลอดภัยในกำรแจ้งข้อมูลหรือเบำะแสในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 
 1. บูรณำกำรหน่วยงำนสถำนศึกษำกับองค์กรทุกภำคส่วนเพื่อสร้ำงควำมตระหนักและปลูกจิตส ำนึก
กำรเป็นพลเมืองดี 
  1.1 ประสำนควำมร่วมมือทำงด้ำนข้อมูลและกำรปฏิบัติงำนระหว่ำงหน่วยงำนสถำนศึกษำกับ 
องค์กรทุกภำคส่วน 



  1.2 ส่งเสริม สนับสนุน องค์กรและบุคลำกรทำงด้ำนส่ือสำรมวลชนให้มีควำมเข้มแข็งและเป็น 
อิสระในกำรท ำหน้ำท่ีตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรให้สำธำรณชนรับทรำบ 
  1.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้สถำนศึกษำมีระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อท ำกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ 
ในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศึกษำ โดยมีเว็บบอร์ดเพื่อติดต่อส่ือสำรระหว่ำงกัน 
  1.4 เสริมสร้ำงและพัฒนำเครือข่ำยผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 
 2. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชนในกำรติดตำมตรวจสอบกำรทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 
  2.1 เสริมสร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้เพื่อให้ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมกำรสถำนศึกษำมีควำม 
ต่ืนตัวต่อสภำพปัญหำกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในสถำนศึกษำ 
  2.2 สร้ำงและพัฒนำช่องทำงในกำรรับแจ้งข้อมูลหรือเบำะแส ให้มีควำมสะดวกหลำกหลำย
รวมทั้งสร้ำงหลักประกันควำมปลอดภัยให้แก่บุคคล หน่วยงำนหรือข้อมูลนั้น 
  2.3 ส่งเสริมสิทธิในกำรรับรู้และกำรเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำร  
  2.4 ก ำหนดมำตรกำรสร้ำงแรงจูงใจให้แก่ผู้แจ้งข้อมูลหรือเบำะแส ให้ได้รับรำงวัลตอบแทน 
  2.5 ให้องค์กรหรือบุคลำกรด้ำนส่ือสำรมวลชนเป็นส่ือกลำงในกำรแสวงหำควำมร่วมมือเพื่อ
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศึกษำ 
 3. พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำตำมแนวทำงกำรกระจำยอ ำนำจทำงกำรศึกษำ 
  3.1 พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรงบประมำณส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำและสถำนศึกษำ 
โดยเน้นกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วน 
  3.2 พัฒนำประสิทธิภำพกำรติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมกลยุทธ์จุดเน้น เพื่อพัฒนำ 
คุณภำพทำงกำรศึกษำ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศึกษำ 
วัตถุประสงค ์
 มุ่งพัฒนำระบบและกลไกในกำรตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลกำรใช้อ ำนำจให้เหมำะสมชัดเจนและมี
ประสิทธิภำพ สร้ำงกลไกควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนสถำนศึกษำกับภำคเอกชนให้มีศักยภำพในกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริต ส่งเสริมควำมร่วมมือด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตกับหน่วยงำนทุกภำค
ส่วน 
มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 
 1. พัฒนำระบบและกลไกในกำรตรวจสอบ ควบคุม พร้อมท้ังสร้ำงควำมโปร่งใสและเป็นธรรมในกำร
บริหำรงำนบุคคลภำยใต้ระบบคุณธรรม 
  1.1 ให้สถำนศึกษำท่ีมีพันธกิจด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต มีโครงสร้ำงของ
หน่วยงำน อัตรำก ำลัง กำรบริหำรงำนบุคคล และงบประมำณท่ีเหมำะสม สอดคล้องกับภำรกิจและควำม
รับผิดชอบ 
  1.2 สนับสนุนให้มีกำรตรวจสอบและถ่วงดุลกำรใช้อ ำนำจระหว่ำงหน่วยงำนสถำนศึกษำ
ด้วยกันเอง 
  1.3 ให้สถำนศึกษำ ควบคุม ก ำกับ ติดตำม ประเมินผล กำรใช้อ ำนำจในกำรปฏิบัติงำนด้ำน
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
 2. สร้ำงกลไกควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนสถำนศึกษำกับภำคเอกชนให้มีศักยภำพในกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริต 



  2.1 วำงแนวทำงและส่งเสริมบทบำทควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนสถำนศึกษำกับ
ภำคเอกชนในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
  2.2 ประสำนควำมร่วมมือกับองค์กรภำคเอกชนเกี่ยวกับกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริตในสถำนศึกษำ 
 3. พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรองค์กร 
  3.1 พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรของสถำนศึกษำ 
  3.2 พัฒนำปรับปรุงและเผยแพร่หลักเกณฑ์ในกำรบริหำรงำนท่ีโปร่งใสและเป็นธรรม 
 4. ส่งเสริมประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรจัดระบบกำรควบคุมภำยในและบริหำรจัดกำรควำม
เส่ียง 
  4.1 ส่งเสริมให้มีกำรจัดท ำรำยงำนกำรควบคุมภำยในของสถำนศึกษำ 
  4.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกสถำนศึกษำมีแผนกำรตรวจสอบภำยในท่ีเป็นระบบและมี
ประสิทธิภำพ 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนำศักยภำพครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน ในกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริตสถำนศึกษำ 
วัตถุประสงค ์
 มุ่งพัฒนำสมรรถนะ และขีดควำมสำมำรถให้ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน ในกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศึกษำให้สัมฤทธิ์ผลได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เพื่อแก้ไขสภำพปัญหำกำรทุจริตให้เป็น
ระบบอย่ำงต่อเนื่อง สร้ำงมำตรฐำนทำงวิชำชีพให้สำมำรถร่วมมือหรือประสำนกำรปฏิบัติกับองค์กรทุกภำค
ส่วน 
มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 
 1. พัฒนำสมรรถนะและขีดควำมสำมำรถของครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน ในกำรป้องกันและ 
ปรำบปรำมกำรทุจริต 
  1.1 ก ำหนดให้ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน ฝึกอบรมหลักสูตรด้ำนกำรป้องกันและ 
ปรำบปรำมกำรทุจริต ในสถำนศึกษำ เพื่อให้มีควำมเช่ียวชำญ 
  1.2 ก ำหนดให้มีหลักสูตรกำรศึกษำ และหลักสูตรกำรฝึกอบรมวิชำชีพด้ำนกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศึกษำ 
 2. สร้ำงมำตรฐำนทำงวิชำชีพด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศึกษำ 
  2.1 ส่งเสริมให้สถำนศึกษำร่วมกันสร้ำงมำตรฐำนจรรยำบรรณวิชำชีพ 
  2.2 ก ำหนดให้มีหน่วยงำนหลัก เพื่อรับผิดชอบในกำรติดตำมประเมินผล รวมถึงกำรลงโทษ
ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน 
 3. ส่งเสริมกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดี 
  3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำรฝึกอบรมครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน หลักสูตรกำร 
บริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดี 
  3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำรฝึกอบรมหลักสูตรคุณธรรมและจริยธรรมในกำรปฏิบัติ
หน้ำท่ีและแนวทำงปฏิบัติตำม พ.ร.บ. ต่ำง ๆ 
 4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำรสร้ำงองค์ควำมรู้เรื่องกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตใน
สถำนศึกษำ 



  4.1 จัดให้มีกิจกรรมกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ในเรื่องกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
สถำนศึกษำแก่ ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน 
  4.2 ส่งเสริมให้หน่วยงำนภำครัฐมีกำรแลกเปล่ียนควำมรู้ และข้อมูลข่ำวสำรด้ำนกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริต 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. โรงเรียนเมืองหลังสวนปฏิบัติหน้ำท่ีด้วยควำมโปร่งใสและเป็นธรรม 
 2. คณะครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน มีจิตส ำนึกในกำรเป็นพลเมืองดี ปฏิบัติงำนตำมระเบียบ
วินัย และมีควำมซื่อสัตย์สุจริต 
 3. คณะครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน มีควำมรู้เรื่องกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตใน
สถำนศึกษำมำกยิ่งขึ้น 
 4. โรงเรียนเมืองหลังสวน ปฏิบัติงำนตำมหลักคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลักปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นแนวทำงปฏิบัติ 
 5. โรงเรียนเมืองหลังสวน มีควำมเข้ำใจและให้ควำมร่วมมือในกิจกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริตในสถำนศึกษำ 
 6. ส่งผลต่อกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจและสังคมในสถำนศึกษำได้อย่ำงมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป 
 
บทสรุป 
 แผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตโรงเรียนเมืองหลังสวน ประจ ำปีงบประมำณ        
พ.ศ. 2564 จัดท ำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนในด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของ 
สถำนศึกษำปฏิบัติงำนในด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์ เกิดผลสัมฤทธิ์ 
ตำมท่ีคำดหวังไว้ท ำให้กำรปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำท่ีของข้ำรำชกำรเป็นไปในลักษณะท่ีมีคว ำม 
รับผิดชอบ ท ำให้ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ มีควำมเช่ือถือในควำมมีคุณธรรม ควำมมี 
จริยธรรม กำรปฏิบัติหน้ำท่ีโดยกำรค ำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมำกกว่ำประโยชน์ส่วนตนและกำรยึดมั่นในหลัก 
ธรรมำภิบำล สำมำรถแก้ไขปัญหำกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของคณะครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน 
ให้ลดน้อยลงได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และบังเกิดผลอย่ำงเป็นรูปธรรมมำกยิ่งขึ้น 

 ดังนั้น ในกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศึกษำ  ต้องบูรณำกำรและ 
อำศัยควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วน และจะต้องปฏิบัติอย่ำงต่อเนื่องให้เป็นระบบ โดยหำกมีกำรบูรณำกำร 
ควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วนอย่ำงจริงจังและต่อเนื่องแล้ว ก็จะส่งผลต่อกำรบรรลุตำมผลสัมฤทธิ์ที่คำดหวังไว้ 
ส่วนรำชกำรและสถำนศึกษำ  ปฏิบัติหน้ำท่ีด้วยควำมโปร่งใสและเป็นธรรม  คณะครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
นักเรียน มีควำมรู้เรื่องกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในสถำนศึกษำมำกยิ่งขึ้น  มีจิตส ำนึกในกำ รเป็น 
พลเมืองดี ปฏิบัติงำนตำมระเบียบวินัย และมีควำมซ่ือสัตย์สุจริต ทุกภำคส่วนมีควำมเข้ำใจและให้ควำมร่วมมือ 
ในกิจกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศึกษำ ปฏิบัติงำนตำมหลักคุณธรรม จริยธรรม และยึด 
หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทำงปฏิบัติ รวมถึงส่งผลต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมในระดับ 
จังหวัดและระดับประเทศให้ยั่งยืนได้อีกด้วย




