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ส ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษำประถมศึกษำล ำปำง เขต 1
ส ำนักงานคณะกรรมกรการศึกษาขัั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ



แผนปฏิบัติกำรกำรป้องกันกำรทุจริตประจ ำปี 
หลักการและเหตุผล 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร (ก.พ.ร.) ก ำหนดประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค ำ 
รับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของโรงเรียนเมืองยาววิทยาประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ตัวชี้วัดที่7 ระดับ 
ควำมส ำเร้ จของกำรดำเนินกำรตำมมำตรกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตโดยพิจำรณำจำกผลส ำเร้ จของ 
กำรด ำเนิกำรตำมแผนปฏิบัตกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศ้ กษำ เพ้ื่ออขับเคล้ื่อนยุทธศำสตร้ ชำติ 
ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศกษำ และกำรจัดกำรข้อร้องเรียนเร้ื่องกำรทุจริต กำรปฏิบัติ 
หรอละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่โดยมิชอบของคร้  บุคลำกรทำงกำรศ กษำ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 และข้อ 
กล่ำวหำคร ้  บุคลำกรทำงกำรศ ้ กษำที่ ไม่ ได้ปฏิบัติหน้ำที่ รำชกำรด้วยควำมรับผิดชอบต่อประชำชน           
ไม่มีคุณธรรม ไม่มีจริยธรรม ไม่ค ำน้ งถ้ งประโยชน้ ส่วนรวมเป้ นที่ตั้ง และไม่มีธรรมำภิบำล ตำมที่มีกฎหมำย 
ระเบียบ แบบแผนของทำงรำชกำรที่เกี่ยวข้องได้ก ำหนดไว้ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 กำรตรวจสอบและนำ 
เร้ื่องร้องเรียนเข้ำส้ ่กระบวนกำรสอบสวนข้อเท้ จจริง กำรแจ้งตักเต้ือน ด ำเนินคดีหรออ้ื่นๆ ตำมระเบียบ             
ข้อกฎหมำยที่ก ำหนดไว้ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

ในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตโรงเรียน เมืองยาววิทย ประจ ำปี 
งบประมำณ พ.ศ. 2565 โรงเรียนเมืองยาววิทยาได้ท ำกำรศ้ กษำและวิเครำะหข้อม้ ลจำกแผนปฏิบัติกำร  
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศ ้ กษำ และผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรป้ องกันและ 
ปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศ้ กษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 โดยก ำหนดให้สถำนศ้ กษำต้องจัดท ำ 
แผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในหน่วยงำนของตน เพ ้ื่อสนับสนุนและสอดคล้องกับ 
ยุทธศำสตร้ ว่ำด้วยกำรปรำบปรำมำรทุจริตสถำนศ้ กษำ 4 ยุทธศำสตร้ ดังนี้ 
 

ยุทธศำสตร้ ที่ 1 เสริมสร้ำงจิตส ำน้ กค่ำนิยม ให้สถำนศ้ กษำบริหำรงำนตามหลักธรรมำภิบำล 
ยุทธศำสตร้ ที ่2 บ้ รณำกำรหน่วยงำนทุกภำคส่วนในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 

สถำนศ้ กษำ  
ยุทธศำสตร้ ที ่3 เสริมสร้ำงควำมเข้มแข้ งในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศ้ กษำ  
ยุทธศำสตร ที่ 4 พัฒนำศักยภำพคร  บุคลำกรทำงกำรศ้ กษำ นักเรียนในกำรป้องกันและ 

ปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศ้ กษำ 
 
วิสัยทัศน์ 

“คร ้บุคลากรทางการศ กษา้นักเรียนบริหาร งานตามหลักธรรมาภิบาล้ผ  ปกครอง้ชุมชน้
คณะกรรมการสถานศ กษา้ร่วมมอร่วมใจป้องกันและปราบปรามการทุจริต” 
 



พันธกิจ 
 

1. เสริมสร้ำงจิตสำน้ กและค่ำนิยม ให้กับครุคลำกรทำงกำรศ้ กษำ นักเรียนย้ ดหลักธรรมำภิบำล 
 

2. บ้ รณำกำรหน่วยงำนทุกภำคส่วนเพ้ื่อเสริมสร้ำงและพัฒนำเคร้ือข่ำยด้ำนกำรป้องกันและ  
ปรำบปรำมกำรทุจริตในสถำนศ้ กษำ  

3. ส่งเสริมบทบำทผ้  ปกครอง ชุมชนคณะกรรมกำรสถำนศ้ กษำให้เข้ำมำมีส่วนร่มในกำรป้องกันและ 

ปรำบปรำมกำรทุจริต 
 

4.  สร้ำงกลไกและพัฒนำระบบกำรตรวจสอบถ่วงดุลกำรใช้อ ำนำจของเจ้ ำหน้ำที่ของรัฐให้มีควำม 
เข้มแข้ งและมีประสิทธิภำพ  

5.  ส่งเสริม/สนับสนุนกำรจัดองค้ ควำมร้  ในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในสถำนศ กษำ             
อย่ำง จริงจังและต่อเน้ื่อง 
 
วัตถุประสงค ์
 

1. เพ้ื่อส่งเสริมและพัฒนำกำรบริหำรงำนของส่วนรำชกำรภำยในสถำนศ้ กษำให้มีควำมโปร่งใส 
และเป็นธรรม  

2. เพ้ื่อส่งเสริมให้ครบุคลำกรทำงกำรศ้ กษำ นักเรียนปฏิบัติงำนด้วยควำมซ้ื่อสัตย้ สุจริตและ 
รับผิดชอบต่อประชำชน  

3. เพ้ื่อส่งเริมให้สถำนศ้ กษำ ปฏิบัติตำมหลักคุณธรรม จริยธรรมและน ำหลักปรัชญำ             
เศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในกำรปฏิบัติ 
 

4. เพ้ื่อเสริมสร้ำงควำมเข้มแขงและกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนในกำรป้องกันและ 
ปรำบปรำมกำรทุจริต 
 
 
ยุทธศาสตร์และมาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 
 
ยุทธศาสตร์ที1่ : เสริมสร้ำงจิตส ำน้ กค่ำนิยมให้สถำนศ้ กษำบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำล   

วัตถุประสงค ์
 

มุ่งส่งเสริมเสริมสร้ำงจิตสำน้ กและค่ำนิยมให้แก่สถำนศ้ กษำบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำล             
โดยมีทัศนคติวิสัยทัศน้ ในกำรร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหำกำรทุจริตและประพฤติมิชอบสถำนศ้ กษำ 
รวมทั้งกำรรณรงค้  เผยแพร่ ประชำสัมพันธ้ ให้ทุกภำคส่วนมีวินัยเคำรพกฎหมำย กฎและระเบียบที่จะเป็น 
กลไกในกำรแก้ไขปัญหำกำรพัฒนำตลอดจนเป็นกำรวำงรำกฐำนในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตใน 
ภำครัฐได้อย่ำงมีประสทธิภำพ 



มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน  
1. ส่งเสริมกำรปฏิบัติงำนและการด ำเนินชีวิตตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง  

1.1 เสริมสร้ำงควำมร้  ้ควำมเข้ำใจแก่คร้  บุคลำกรทำงกำรศ้ กษำ นักเรียนให้ปฏิบัติงำนและ 
ด ำเนินชีวิตตำมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1.2 ประยุกต้  กำรน ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ให้เกิดมรรคผลในทำงปฏิบัติ  
1.3 จัดให้มีหลักส ตรกำรเรียนร  กำรฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้หลักปรัชญำเศษฐกิจ 

พอเพียงแก่คร้ บุคลำกรทำงกำรศ้ กษำ   
2. ส่งเสริมให้คร้ บุคลำกรทางกำรศ้ กษำ นักเรียนได้เรียนและปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ด้วยหล้ัก

ธรรมำภิบำล  
2.1 ส่งเสริมให้คร้ บุคลำกรทำงกำรศ้ กษำ นักเรียนมีควำมร้  ้ควำมเข้ำใจรวมทั้งกำรฝึก 

อบรมเพ้ื่อให้ปฏิบัติงำนตมหลักธรรมำภิบำล  
2.2 ส่งเสริมให้คร้ บุคลำกรทำงกำรศ้ กษำ นักเรียนได้ประพฤติปฏิบัติตนตำมมำตรฐำนทำง 

คุณธรรมและจริยธรรม  
2.3 ควบคุมก ำกับ ด้ แล กำรปฏิบัติงำนและกำรประพฤติปฏิบัติตนของคร้  บุคลำกรทาง  

กำรศ้ กษำ น้ักเรียนให้เป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำลและมำตรฐำนทำงคุณธรรมและจริยธรรม  
3. ก ำหนดให้มีหลักส้ ตรทำงกำรศกษำเพ้ื่อใช้เป็นคร้ื่องม้ือในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 

สถำนศ้ กษำ 
3.1 จัดให้มีหลักส้ ตรทำงกำรศ้ กษำ/หลักส้ ตรกำรฝึอบรม ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำม 

กำรทุจริตสถำนศ้ กษำ 
3.2 ก ำหนดให้หลักส้ ตรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศ้ กษำ 

เป็นหลักส้ ตรบังคับท่ีใช้ฝ้ กอบรมคร้  บุคลำกรทำงกำรศ้ กษำ และนักเรียนทุกระดับ 
3.3 ส่งเสริมแหล่งเรียนร้  วิชำกำรตลอดจนข้อม้ ลข่ำวสารด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำม 

กำรทุจริตสถำนศ้ กษำ 
 

4. ส่งเสริมค่ำนิยมกำรยกย่องและเชิดช้  ควำมดีควำมซ้ื่อสัตย้  สุจริต และกำรต่อต้ำนกำรทุจริต  
4.1 ส่งเสริมกำรสร ำงแรงจ้ ใจให้คร ้บุคลำกรทำงกำรศ้ กษำ และนักเรียนปฏิบัติ 

หน้ำที่รำชกำร ด้วยควำมซ้ื่อสัตย้ ้สุจริต เสียสละ เพ้ื่อประโยชน้ ส่วนรวม  
4.2 รณรงค้ เผยแพร่ประชำสัมพันธ้  ให้สังคมมีค่ำนิยมยกย่อง เชิดช้ และเห้ นคุณค่ำ 

ของกำรประพฤติปฏิบัติตนตำมหลักคุณธรรมและจริยรรม  
4.3 ส่งเสริมเชิดช้ หน่วยงำน คร ้บุคลากรทีมีผลงำนดีเด่นด้านกำรป้องกัน และปรำบปรำม 

กำรทุจริตสถำนศ้ กษำ   
4.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภำคส่วนร่วมกันสร้ำงค่ำนิยมในกำรป้องกันและปรำบปรำม           

กำรทุจริตสถำนศ้ กษำ 



ยุทธศาสตร้ ที ่2 : บ้ รณำกำรหน่วยงำนทุกภำคส่วนในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศ้ กษำ 
 
วัตถุประสงค์  

มุ่งประสำนควำมร่วมม้ือระหว่ำงหน่วยงำนสถำนศ้ กษำกับทุกภำคส่วนในกำรป้องกันและ 
ปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศ้ กษำ ส่งเสริมบทบำทและกำรมีส่วนร่วมของผ้  ปกครอง ชุมชน คณะกรรมกำร 
สถำนศ้ กษำในกำรติดตำม ตรวจสอบกำรทุจริตหร้ือประพฤติมิชอบในสถำนศ้ กษำ เสริมสร้ำงและพัฒนำ                          
เคร้ือข่ำยผ้  ปกครอง ชุมชน คณะกรรมกำรสถำนศ้ กษำให้เป้ นกลไกในกำรตรวจสอบ ถ่วงดุล รวมถ้ งกำรสร้ำง 
หลักประกันควำมปลอดภัยในกำรแจ้งข้อม ลหร้ือเบำะแสในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 

 
 
มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 

 
 1. บ้ รณำกำรหน่วยงำนสถำนศ้ กษำกับองคกรทุภำคส่วนเพ้ื่อสร้ำงควำมตระหนัก 
 และปล้ กจิตส ำน้ ก กำรเป็นพลเม้ืองด ี 

1.1 ประสำนควำมร่วมมือทำงด้ำนข้อม้ ลแะกำรปฏิบัต้ิงำนระหว่ำงหน่วยงำนสถำนศ้ กษา  
องค้ กรทกุภำคส่วน  

1.2 ส่งเสริมสนับสนุนองค้ กรและบุคลำกรทำงด้ำนส้ื่อสำรมวลชนให้มีควำมเข้ มแข้ งและ  
เป็นอิสระในกำรทำหน้ำที่ตรวจสอบและเผยแพร่ข้อม้ ลข่ำวสำรให้สำธำรณชนรับทรำบ 

 
1.3 ส่งเสร้ิมสนับนุนให้สถำนศ้ กษำมีระบบอินเทอร้ เน้ ต เพ้ื่อท ำกำรเผยแพร่ประชำสัมพั่นธ้  

ในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศ้ กษำโดยมีเว บบอร้ ดเพ้ื่อติดต่อส้ื่อสำรระหว่ำงกัน  
1.4 เสริมสร้ำงและพัฒนำเคร้ือข่ำยผ้  ปกครองชุมชนคณะกรรมกำรสถำนศ้ กษำ  

2. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชนในกำรติดตำมตรวจสอบกำรทุจริตหร้ือประพฤติมิชอบ 
 

2.1 เสริมสร้ำงกระบวนกำรเรียนร้  ให้ผ้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมกำรสถำนศ้ กษำมีควำม 
ต่ืนตัวต่อสภำพปัญหำกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในสถำนศ กษำ 

 
2.2 สร้ำงและพัฒนำช่องทำงในกำรรับแจ้งข้อม้ ลหรอเบำะแส ให้มีควำมสะดวก 

หลำกหลำย รวมทั้งสร้ำงหลักประกันควำมปลอดภัยให้แก่บุคคลหน่วยงำนหร้ือข้อม้ ลนั้น  
2.3 ส่งเสริมสิทธิในกำรรับร้  และกำรเข้ัำถ้ งข อม ลข่ำวสำร  
2.4 ก ำหนดมำตรกำรสร้ำงแรงจ้ งใจให้แก่ผ้  แจ งข  อม้ ลหร้ือเบำะแสให้ได้รับรำงวัลตอบแทน 

 
2.5 ให้องค้ กรหร้ือบุคลำกรด้ำนส้ื่อสำรมวลชนเป็นสื่อกลำงในกำรแสวงหำควำมร่วมม้ือเพ้ื่อ 

ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศ้ กษำ  
3. พัฒนำประสิทธิภาพกำรบริหำรจัดกำรศ้ กษำตำมแนวทำงกำรกระจำยอ ำนำจทำงกำรศ้ กษำ  

3.1 พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรงบประมำณ ส ำนักงำนเขตพ้ื้นที่กำรศ้ กษำ  
และสถำนศ้ กษำโดยเน้นกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วน   

3.2 พัฒนำประสิทธิภำพกำรติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมกลยุทธ จุดเน้นเพ่ือ  
พัฒนำคุณภำพทำงกำรศ้ กษำ 

 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร้ ที3่ : เสริมสร้ำงควำมเข้มแข้ งในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศ้ กษำ 
วัตถุประสงค์ 

 
มุ่งพัฒนำระบบและกลไกในกำรตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลกำรใช้อ ำนำจให้เหมำะสม 

ชัดเจนและมีประสทธิภำพสร้ำงกลไกควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำสถำนศ้ กษำกับภำคเอกชนให้มีศักยภำพ 
ในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตส่งเสริมควำมร่วมมือด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตกับ 

หน่วยงำนทุกภำคส่วน 
 
มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 

 
1. พัฒนำระบบและกลไกในกำรตรวจสอบ ควบคุมพร้อมทั้งสร้ำงควำมโปร่งใสและเป็นธรรมในกำร  

 บริหำรงำนบุคคลภำยใต้ระบบคุณธรรม 
 

1.1 ให้สถำนศ้ กษำที่ม้ีพันธกิจด้ำนการป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตมีโครงสร้ำงของ 
ห น่ ว ย ง ำ น  อั ต ร ำ ก ำ ลั ง ก ำ ร บ ริ ห ำ ร ง ำ น บุ ค ล  แ ล ะ ง บ ป ร ะ ม ำ ณ ที่ เ ห ม ำ ะ ส ม 
สอดคล้องกับภำรกิจและควำม รับผิดชอบ  

1.2 สนับสนุนให้มีกำรตรวจสอบและถ่วงดุลกำรใช้อำนำจระหว่ำงหน่วยงำนสถำนศ้ กษำ  
ด้วยตนเอง 

 
1.3 ให้สถำนศ้ กษำควบคุมก ำกับติดตำม ประเมินผลกำรใช้อ ำนำจในกำรปฏิบัต้ิงำนด้ำน 

กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
 

2 . สร้ำงกลไกควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนสถำนศกษำกับภำคเอกชนให้มีศักยภำพในกำรป้องกัน 
และปรำบปรำมกำรทุจริต 

 
2.1 วำงแนวทำงและส่งเสริมบทบำทควำมร่วมม้ือหว่ำงหน่วยงำนสถำนศ้ กษำกับ  

ภำคเอกชน ในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
 

2.2 ประสำนควำมร่วมม้ือกับองค้ กรภำคเอกชนเกี่ยวกับการป้องกันและปรำบปรำม 
กำรทุจริตในสถำนศ้ กษำ  

3. พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรองค้ กร 
3.1 พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรของสถำนศ้ กษำ  
3.2 พัฒนำปรับปรุงและเผยพร่หลักเกณฑ้ ในกำรบริหำรงำนที่โปร่งใสและเป็นธรรม 

 
4. ส่งเสริมประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรจัดระบบกำรควบคุมภำยในและบริหำรจัดกำร 

ควำมเสี่ยง  
4.1 ส่งเสริมให้มีกำรจัดท ำรำยงำนกำรควบคุมภำยในของสถำนศ้ กษำ  
4.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกสถำนศ้ กษำมีแผนกำรตรวจสอบภำยในที่เป็นระบบและมี  

ประสิทธิภำพ 
 
 
 
 
 
 
 



 
ยุทธศาสตร ที่ 4 : พัฒนาศักยภาพคร บุคลากรทางการศ กษา้นักเรียนในการป้องกันและปราบปรามการ้
ทุจริตสถานศ กษา 
 
วัตถุประสงค ์
 

มุ่งพัฒนำสมรรถนะ และขีดควำมสำมำรถให้คร้ ้บุคลำกรทำงกำรศ้ีกษำ นักเรียน ในกำรป้องกัน 
และปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศ้ กษำให้สัมฤทธิผลได้อย่ำงมีประสิทธิภำพเพ้ื่อแก้ไขสภำพปัญหำกำรทุจริต 
ให้เป็นระบบอย่ำงต้่อเน้ื่อง สร้ำงมำตรฐำนทางวิชำชีพให้สำมำรถร่วมม้ือหรอประสำนกำรปฏิบัติกับองค้ กร           
ทุกภำคส่วน  
มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 
 

1. พัฒนำสมรรถนะและขีดควำมสำมำรถของคร้  บุ้คลำกรทำงกำรศ้ กษำ นักเรียนในกำรป้องกัน 
และปรำบปรำมกำรทุจริต 
 

1.1 ก ำหนดให้คร ้บุคลำกรทำงกำรศ้ กษำ นักเรียนฝึกอบรมหลักส้ ตรด้ำนกำรป้ องกัน 
และปรำบปรำมกำรทุจริตในสถำนศ้ กษำ เพ้ื่อให้มีควำมเชี่ยวชำญ 
 

1.2 ก ำหนดให้มีหลักสรกำรศตกษำ และหลักส้ ตรกำรฝึกอบรมวิชำชีพ ด้ำนกำร 
ป้องกัน และปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศ้ กษำ 

 
2. สร้ำงมำตรฐำนทำงวิชำชีพด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศ้ กษำ  

2.1 ส่งเสริมให้สถำนศ้ กษาร่วมก้ันสร้ำงมำตรฐำนจรรยำบรณวิชำชีพ 

2.2 ก ำหนดให้มีหน่วยงำนหลักการเพ้ื่อรับผิดชอบในกำรติดตามประเมินผลรวมถ้ งกำรลงโทษ  
คร้  บุคลำกรทำงกำรศ้ กษำ นักเรียน  

3. ส่งเสริมกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรตามหลักเกณฑ้ และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเม้ืองที่ด ี 
3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำรฝึกอบรมคร  บุคลำกรทำงกำรศ้ กษำ นักเรียน           

ตามหลักส ตรกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเม้ืองที่ด ี 
3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำรฝึอบรมหลักส้ ตรคุณธรรมและจริยธรรมในกำรปฏ้ิบัติ 

หน้ำที่และแนวทำงปฏิบัติตำม พ.ร.บ. ต่ำง ๆ 
 

4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำรสร้ำงองค้ ควำมร  เร้ื่องกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตใน 
สถำนศ้ กษำ 
 

4.1 จัดให้มีกิจกรรมการสร้ำงองค้ ควำมร้  ้ในเร้ื่องกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุ้จริต 
สถำนศ้ กษำแก่คร้  บุคลำกรทำงกำรศ้ กษำ นักเรียน  

4.2 ส่งเสริมให้หน่วยงำนภำครัฐมีกำรแลกเปลี่ยนควำมร้  และข้อม้ ลข่ำวสำรด้ำนการป้องกัน 
และปรำบปรำมกำรทุจริต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลที่คาดว้่าจะได้ รับ 
 

1. โรงเรียนเมืองยาววิทยาปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมโปร่งใสและเป็นธรรม  
2. คณะคร้  บุคลำกรทำงกำรศ้ กษำ นักเรียนมีจิตส ำน้ กในกำรเป็นพลเมองดี ปฏิบัติงำนตำม 

ระเบียบวินัยและมีควำมซ้ื่อสัตย้ สุ้จริต  
3. คณะคร้  บุคลำกรทำงกำรศ้ กษำ นักเรียนมีควำมร้  เร้ื่องกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตใน 

สถำนศ้ กษำมำกยิ่งข้ ้น  
4. โรงเรียนเมืองยาววิทยาปฏิบัติงำนตำมหลักคุณธรรม จริยธรรม และย้ ด หลักปรัชญำ  

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทำงปฏิบัติ  
5. โรงเรียนเมืองยาววิทยามีควำมเข้ำใจและให้ควำมร่วมมือในกิจรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร 

ทุจริตในสถำนศ้ กษำ  
6. ส่งผลต่อกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจและสังคมในสถำนศ้ กษำได้อย่ำงมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป 

 
บทสรุป 
 

แผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตโรงเรียนเมืองยาววิทยาประจ ำปีงบประมำณพ.ศ. 
2565 จัดท ำข้ ้นเพ้ื่อใช้เป้ นแนวทำงในกำรด ำเน้ินงำนในด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของ 
สถำนศ กษำปฏิบัติงำนในด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตให้บรรลุตำมวัตถุประสงค ้ เกิด 
ผลสัมฤทธิ์ตำมที่คำดหวังไว้ ท ำให้กำรปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ของข้ำรำชกำรเป็นไปในลักษณะที่มี 
ควำมรับผิดชอบ ท ำให้ผ้  ้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมกำรสถำนศ้ กษำ มีควำมเช้ื่ ่อถ้ือในควำมมีคุณธรรม 
ควำมมีจริยธรรม กำรปฏิบัติหน้ำที่โดยกำรค ำน้ งถ้ งประโยชน้  ส่วนรวมมำกกว่ำประโยชน้ ส่วนตน และกำรย้ ด 
มั่นในหลักธรรมำภิบำล สำมำรถแก้ไขปัญหำกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของคณะคร บุคลำกรทำงกำร 
ศ้ กษำ นักเรียนให้ลดน้อยลงได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและบังเกิดผลอย่ำงเป็นร ปธรรมมำกยิ่งข น้ 

ดังนั้นในกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศ้ กษำ ต้องบ้ รณำกำรและ           
การอำศัยควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วน และจะต้องปฏิบัติอย่ำงต่อเน้ื่องให้เป้ นระบบ โดยหำกมีกำรบ้ รณำกำร 
ควำมร่วมม้ือจำกทุกภำคส่วนอย่ำงจริงจังและต่อเน้ื่องแล้วจะส่งผลต่อกำรบรรลุตำมผลสัมฤทธิ์ที่คำดหวังไว้ 
ส่วนรำชกำรและสถำนศ้ กษำ ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมโปร่งใสและเป้ นธรรม คณะคร้  บุคลำกรทำงกำรศ้ กษำ 
นักเรียน มีควำมร้  เร้ื่องกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในสถำนศ้ กษำมำกยิ่งข้ ้น มีจิตส ำนกในกำรเป้ น 
พลเม้ืองดีปฏิบัติงำนตำมระเบียบวินัย และมีควำมซ้ื่อสัตย้ สุจริต ทุกภำคส่วนมีควำมเข้ำใจและให้ควำมร่วมม้ือ 
ในกิจกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศ ้ กษำปฏิบัติงำนตำมหลักคุณธรรมจริยธรรม 
และย้ ดหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงเป้ นแนวทำงปฏิบัติรวมถ้ งส่งผลต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมใน 
ระดับจังหวัดและระดับประเทศให้ยั่งย้ืนอีกด วย                                                                                           
    
                                                          
 
 
 

 
 
            (นายอนันต ้เงาเดช) 

       ผ้  อ ำนวยกำรโรงเรียนเมืองยาววิทยา 

 


