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หลักการและเหตุผล 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบข้ำรำชกำร (ก.พ.ร.) กำหนดประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำม 
คำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของโรงเรียนห้วยม้ำวิทยำคม ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๓  ตัวชี้วัดที่๗ ระดับ  
ควำมส ำเร็จของกำรดำเนินกำรตำมมำตรกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทจุริต โดยพิจำรณำจำกผลส ำเร็จของกำร  
ด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศึกษำเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วย 
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศึกษำและกำรจัดกำรข้อร้องเรียนเรื่องกำรทุจร ิต กำรปฏ ิบัติหรอืละเว้น  
กำรปฏิบัติหน้ำที่โดยมิชอบของครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และข้อกล่ำวหำครู บุคลำกร 
ทำงกำรศึกษำที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้ำทีร่ำชกำรด้วยควำมรับผิดชอบต่อประชำชน ไม่มีคุณธรรม ไมม่ีจริยธรรม ไม่คำนึง 
ถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งและไม่มีธรรมำภิบำล ตำมที่มีกฎหมำย ระเบียบแบบแผนของทำงรำชกำรทีเ่กี่ยวข้อง 
ไดก้ำหนดไว้  กำรตรวจสอบและนำเรื่องร้องเรียนเข้ำสู่กระบวนกำรสอบสวน ข้อเท็จจริง กำรแจ้งตักเตือน ดำเนินคดี  
หรืออ่ืนๆ ตำมระเบียบทีข่้อกฎหมำยก ำหนดไว้ในปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
 

ในกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตโรงเรียนห้วยม้ำวิทยำคมประจำปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น โรงเรียนหว้ยม้ำวิทยำคมได้ทำกำรศึกษำและวิเครำะห์ข้อมูลจำกแผนปฏิบัติกำรป้องกัน และ 
ปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศึกษำ และผลกำรดำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
สถำนศึกษำประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยกำหนดให้สถำนศึกษำต้องจัดทำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและ 
ปรำบปรำมทุจริตในหน่วยงำนของตน เพ่ือสนับสนุนและสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ว่ำด้วยกำรปรำบปรำมกำรทุจริต 
สถำนศึกษำ ๔ ยุทธศำสตร์ ดังนี้ 
 

ยุทธศำสตร์ที๑่  เสริมสร้ำงจิตสำนึก ค่ำนิยมให้สถำนศึกษำบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำล  
ยุทธศำสตร์ที๒่ บูรณำกำรหน่วยงำนทุกภำคส่วน ในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศึกษำ 
ยุทธศำสตร์ที๓่ เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศึกษำ  
ยุทธศำสตร์ที๔่ พัฒนำศักยภำพครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียนในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร 

                                ทจุริตสถำนศึกษำ 
 
วิสัยทัศน ์
 

“ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน บริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำล ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมกำร 
สถำนศึกษำร่วมมือร่วมใจป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต” 

 
พันธกิจ 

๑. เสริมสร้ำงจิตสำนึกและค่ำนิยม ให้กับครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน ยึดหลักธรรมำภิบำล 
 

๒. บูรณำกำรหน่วยงำนทุกภำคส่วนเพื่อเสริมสร้ำง และพัฒนำเครือข่ำยด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำม 
กำรทุจริตในสถำนศึกษำ 

 
๓. ส่งเสริมบทบำทผู้ปกครอง ชุมชน และคณะกรรมกำรสถำนศึกษำให้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรป้องกัน 

ปรำบปรำมกำรทุจริต 
 

๔. สร้ำงกลไกลและพัฒนำระบบกำรตรวจสอบ ถ่วงดุลกำรใช้อำนำจของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐให้มีควำม 
เขม้แข็ง และมีประสิทธิภำพ 

 
๕. ส่งเสริม/สนับสนุนกำรจัดองค์ควำมรูด้้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศึกษำ 

อย่ำงจริงจังและต่อเนื่อง 



วัตถุประสงค ์
 

๑. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนำกำรบริหำรงำนของส่วนรำชกำรภำยในสถำนศกึษำห้มีควำมโปร่งใส 
และเป็นธรรม 

 
๒. เพ่ือส่งเสริมให้ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียนปฏิบัติงำนด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ 

ต่อประชำชน 
 

๓. เพ่ือส่งเสริมให้สถำนศึกษำปฏิบัติตำมหลักคุณธรรมจริยธรรมและนำหลักปรัชำ
เศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในกำรปฏิบัติ 

๔. เพ่ือเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งและกำรมสี่วนร่วมของทุกภำคส่วนในกำรป้องกันและปรำบปรำม 
กำรทุจริต 

 
ยุทธศาสตร์และมาตรการ/แนวทางดำเนินงาน 
 
ยุทธศาสตร์ที๑่ เสริมสร้ำงจิตสำนึก ค่ำนิยม ให้สถำนศึกษำบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำล 
 
วัตถุประสงค์ 
 

มุ่งส่งเสริมเสริมสร้ำงจิตสำนึกและค่ำนิยมให้แก่สถำนศึกษำบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำลโดยมีทัศนคติ 
วิสัยทัศน์ ในกำรร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหำกำรทุจริตและประพฤติมิชอบสถำนศึกษำ รวมทั้งกำรรณรงค์ 
เผยแพร่ ประชำสัมพันธ์ ให้ทุกภำคส่วนมีวินัย เคำรพกฎหมำย กฎและระเบียบทีจ่ะเป็นกลไกลในกำรแก้ไขปัญหำ  
กำรพัฒนำ ตลอดจนเป็นกำรวำงรำกฐำนในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน 
 

๑. ส่งเสริมกำรปฏิบัติงำนและกำรดำเนินชีวิตตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง  
๑.๑ เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียนให้ปฏิบัติงำนและดำเนิน 

ชีวิตตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
๑.๒ ประยุกต์กำรนำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ให้เกิดมรรคผลในทำงปฏิบัติ  
๑.๓ จัดให้มีหลักสูตรกำรเรียนรู้หรือกำรฝึกอบรมเกี่ยวกับกำรใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจ แก่ครู  

บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน  
            ๒.ส่งเสริมให้ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียนได้เรียนรู้และปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ด้วยหลักธรรมำภิบำล 
 

๒.๑ ส่งเสริมให้ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ รวมทั้งมีกำรฝึกอบรม 
เพ่ือให้ปฏิบัติงำนตำมหลักธรรมำภิบำล  

๒.๒ ส่งเสริมให้ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียนได้ประพฤติปฏิบัติตนตำมมำตรฐำนทำง
คุณธรรมและจริยธรรม  

๒.๓ ควบคุม กำกับ ดูแลกำรปฏิบัติงำน กำรประพฤตปิฏิบัติตนของครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
นักเรียน ให้เป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำลและมำตรฐำนทำงคุณธรรมและจริยธรรม  

            ๓. กำหนดให้มีหลักสูตรทำงกำรศึกษำเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทจุริต   
                 สถำนศึกษำ  

๓.๑ จัดให้มีหลักสูตรทำงกำรศึกษำ/หลักสูตรกำรฝึกอบรม ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร 
ทุจริตสถำนศึกษำ  

๓.๒ กำหนดให้หลักสูตรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศึกษำ เป็นหลักสูตร 



บังคับท่ีใช้ฝึกอบรมครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียนทุกระดับ 
๓.๓ ส่งเสริมแหล่งเร ียนรู้ทำงวิชำกำร ตลอดจนข้อมูลข่ำวสำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำม 

กำรทุจริตสถำนศึกษำ 
๔. ส่งเสริมค่ำนิยมกำรยกย่องและเชิดชูควำมดีควำมซื่อสัตย์สุจริตและกำรต่อต้ำนกำรทุจริต  

๔.๑ ส่งเสริมกำรสร้ำงแรงจูงใจให้ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียนปฏิบัติหน้ำทีด่้วย 
ควำมซื่อสัตย์สุจริตเสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม  

๔.๒ รณรงค์ เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ให้สังคมมีกำรยกย่องเชิดชู และเห็นคุณค่ำของกำร 
ประพฤติปฏิบัต ิตนตำมหลักคุณธรรมและจริยธรรม  

๔.๓ ส่งเสริม เชิดช ูหน่วยงำนหรือบุคคลที่มีผลงำนดีเด่นด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำม 
 ทุจริตสถำนศึกษำ 

 
๔.๔ ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภำคส่วนร่วมกันสร้ำงค่ำนิยมในกำรป้องกันและปรำบปรำม 

กำรทุจริตสถำนศึกษำ 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ท ี่ ๒ บูรณำกำรหน่วยงำนทุกภำคส่วนในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศึกษำ 

วัตถุประสงค์ 
 

มุ่งประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนสถำนศึกษำกับทุกภำคส่วนในกำรป้องกันและ  
ปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศึกษำ ส่งเสริมบทบำทและกำรมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมกำรสถำน 
ศึกษำในกำรติดตำม ตรวจสอบกำรทุจริตหร ือประพฤติมิชอบในสถำนศึกษำ เสริมสร้ำงและพัฒนำเครือข่ำย  
ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมกำรสถำนศึกษำให้เป็นกลไกลในกำรตรวจสอบ ถ่วงดุล รวมถึงกำรสร้ำงหลักประกัน 
ควำมปลอดภัยในกำรแจ้งข้อมูลหรือเบำะแสในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
 
มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน 
 

๑. บูรณำกำรหน่วยงำนสถำนศึกษำกับองค์กรทุกภำคส่วนเพื่อสร้ำงควำมตระหนักและปลูกจิตสำนึกกำร 
เป็นพลเมืองดี 

 
๑.๑ ประสำนควำมร่วมมือทำงด้ำนข้อมูลและกำรปฏิบัติงำนระหว่ำงหน่วยงำนสถำนศึกษำกับ 

องค์กรทุกภำคส่วน 
๑.๒ ส่งเสริม สนับสนุน องค์กรและบุคลำกรทำงด้ำนสื่อสำรมวลชนให้มีควำมเข้มแข็งและมี 

 
อิสระในกำรทำหน้ำที่ตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรให้สำธำรณชนรับทรำบ 

 ๑.๓ ส่งเสริมสนับสนุนให้สถำนศึกษำมีระบบอินเทอร์เน็ต เพ่ือทำกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ 
 

ในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศึกษำโดยมีเว็บบอร์ดเพ่ือติดต่อสื่อสำรระหว่ำงกัน  
๑.๔ เสริมสร้ำงและพัฒนำเครือข่ำยผู้ปกครอง  คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ  ชุมชน 

  ๒. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชนในกำรติดตำมตรวจสอบกำรทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 
 

๒.๑ เสริมสร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้เพื่อให้ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมกำรสถำนศึกษำมีควำม 
ตื่นตัวต่อสภำพปัญหำกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในสถำนศึกษำ 

 
๒.๒ สร้ำงและพัฒนำช่องทำงในกำรรับแจ้งข้อมูลหรือเบำะแส ให้มีควำมสะดวกหลำกหลำย 

รวมทั้งสรำ้งหลักประกันควำมปลอดภัยให้แก่บุคคล หน่วยงำนหรือข้อมูลนั้น 



๒.๓ ส่งเสริมสิทธิในกำรรับรู้และกำรเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำร 
๒.๔ กำหนดมำตรกำรสร้ำงแรงจูงใจให้แก่ผู้แจ้งข้อมูลหรือเบำะแส ให้ได้รับรำงวัลตอบแทน 

 
๒.๕ ให้องค์กรหรือบุคลำกรด้ำนสื่อสำรมวลชนเป็นสื่อกลำงในกำรแสวงหำควำมร่วมมือเพ่ือป้องกัน 

และปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศึกษำ 
๓. พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำตำมแนวทำงกำรกระจำยอำนำจทำงกำรศึกษำ 

 
๓.๑ พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรงบประมำณสำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ 

 โดยเน้นกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วน 
 

๓.๒ พัฒนำประสิทธิภำพกำรติดตำมประเมินผลกำรดำเนินกำรตำมกลยุทธ์จุดเน้น เพ่ือพัฒนำ 
คุณภำพทำงกำรศึกษำ 

 
 
ยุทธศาสตร์ที๓่ เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศึกษำ 
วัตถุประสงค์ 
 

มุ่งพัฒนำระบบและกลไกลในกำรตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลกำรใช้อำนำจให้เหมำะสมชัดเจน 
และมีประสิทธิภำพ สร้ำงกลไกลควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงสถำนศึกษำกับภำคเอกชนให้มีศักยภำพในกำรป้องกัน 
 และปรำบปรำมกำรทุจริต ส่งเสริมควำมร่วมมือด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทจุริตกับหน่วยงำนทุกภำคส่วน  
มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน 
 

๑. พัฒนำระบบและกลไกลในกำรตรวจสอบ ควบคุมพร้อมทั้งสร้ำงควำมโปร่งใสและเป็นธรรม 
ในกำร บรหิำรงำนบุคคลภำยใต้ระบบคุณธรรม 
๑.๑ ให้สถำนศึกษำที่มีพันธกิจด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต มีโครงสร้ำงของ 

หน่วยงำน อัตรำกำลัง กำรบริหำรงำนบุคคล และงบประมำณท่ีเหมำะสม สอดคล้องกับ 
ภำรกิจและควำมรับผิดชอบ 

 
๑.๒ สนับสนุนให้มกีำรตรวจสอบและถ่วงดุลกำรใช้อำนำจระหว่ำงสถำนศึกษำด้วยกันเอง 

 
๑.๓ ให้สถำนศึกษำควบคุม กำกับ ติดตำม ประเมินผลกำรใช้อำนำจในกำรปฏิบัติงำนด้ำน 

กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
 

๒ . สร้ำงกลไกลควำมรว่มมือระหว่ำงหน่วยงำนสถำนศึกษำกับภำคเอกชนให้มีศักยภำพในกำรป้องกันและ 
ปรำบปรำมกำรทุจริต 

 
๒.๑ วำงแนวทำงและส่งเสริมบทบำทควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงสถำนศึกษำกับภำคเอกชน ใน

กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
 

๒.๒ ประสำนควำมรว่มมือกบัองค์กรภำคเอกชนเกี่ยวกับกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
 ในสถำนศึกษำ  

๓. พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรองค์กร 
๓.๑ พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรของสถำนศึกษำ 
๓.๒ พัฒนำปรับปรุงและเผยแพร่หลักเกณฑ์ในกำรบริหำรงำนที่โปร่งใสและเป็นธรรม 



 
 ๔. ส่งเสริมประสิทธิภำพกำรดำเนินงำนด้ำนกำรจัดระบบกำรควบคุมภำยในและบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
           ๔.๑ ส่งเสริมให้มีกำรจัดทำรำยงำนกำรควบคุมภำยในของสถำนศึกษำ  

๔.๒ ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกสถำนศึกษำมีแผนกำรตรวจสอบภำยในที่เป็นระบบและมีประสิทธิภำพ 
 
ยุทธศาสตร์ท ี่ ๔ พัฒนำศักยภำพครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียนในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 

สถำนศึกษำ 
 
วัตถุประสงค์ 
 

มุ่งพัฒนำสมรรถนะและขีดควำมสำมำรถให้ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียนในกำรป้องกัน และ
ปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศึกษำให้สัมฤทธิผลได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เพื่อแก้ไขสภำพปัญหำกำรทุจริตให้เป็น 
 ระบบอย่ำงต่อเนื่อง สร้ำงมำตรฐำนทำงวิชำชีพให้สำมำรถร่วมมือหรือประสำนกำรปฏิบัติกับทุกองค์กร  
มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน 
 

๑. พัฒนำสมรรถนะและขีดควำมสำมำรถของครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียนในกำรป้องกันและ 
 

ปรำบปรำมกำรทุจริต 
 ๑.๑ กำหนดให้ครู บุคลำกรทำงกำรศกึษำ นักเรียนฝึกอบรมหลักสูตรด้ำนกำรป้องกันและ  

ปรำบปรำมกำรทุจริตในสถำนศึกษำ เพ่ือให้มีควำมเชี่ยวชำญ 
 

๑.๒ กำหนดให้มีหลักสูตรกำรศึกษำ และหลักสูตรกำรฝึกอบรมวิชำชีพด้ำนกำรป้องกันและ 
ปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศึกษำ 

 
๒. สร้ำงมำตรฐำนทำงวิชำชีพด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทจุริตสถำนศึก 

            ๒.๑ ส่งเสริมให้สถำนศึกษำร่วมกันสร้ำงมำตรฐำนจรรยำบรรณวิชำชีพ 
 

 ๒.๒ กำหนดให้มีหน่วยงำนหลัก เพ่ือรับผิดชอบในกำรติดตำมประเมินผล รวมถึงกำรลงโทษ 
ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน 

 
๓. ส่งเสริมกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 

         ๓.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำรฝึกอบรมครู บุคลำกรทำงกำรศึกษนักเรียนหลักสูตรกำร 
บริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 

 
๓.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำรฝึกอบรมหลักสูตรคุณธรรมและจริยธรรมในกำรปฏิบัติ 

 และแนวทำงปฏิบัติตำม พ.ร.บ. ต่ำง ๆ 
 

๔. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำรสร้ำงองค์ควำมรู้เรื่องกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในสถำนศึกษำ 
๔.๑ จัดให้มีกิจกรรมกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ในเรื่องกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศึกษำ 

แก่ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน 
 

๔.๒ ส่งเสริมให้หน่วยงำนภำครัฐมีกำรแลกเปลี่ยนควำมรู ้และข้อมูลข่ำวสำรด้ำนกำรป้องกันและ 
ปรำบปรำมกำรทุจริต 



ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

๑. โรงเรียนโรงเรียนห้วยม้ำวิทยำคมปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมโปร่งใสและเป็นธรรม  
๒. คณะครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเร ียนม ีจิตส ำนึกในกำรเป็นพลเมืองดีปฏิบัติงำน

ตำม ระเบียบวินัยและมีควำมซื่อสัตย์สุจริต  
๓. คณะครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียนมีควำมรู้เรื่องกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร 

ทุจริตในสถำนศึกษำมำกยิ่งขึ้น  
๔. โรงเรียนโรงเรียนห้วยม้ำวิทยำคมปฏิบัติงำนตำมหลักคุณธรรมจริยธรรมและยึดหลักปรัชญำ 

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทำงปฏิบัติ 
๕.   โรงเรียนโรงเรียนห้วยม้ำวิทยำคมมีควำมเข้ำใจและให้ควำมร่วมมือในกิจกรรมกำรป้องกันและ 

ปรำบปรำมกำรทุจริตในสถำนศึกษำ  
๖. ส่งผลต่อกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจและสังคมในสถำนศึกษำไดอ้ย่ำงมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป 

 
บทสรปุ 
 

แผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตโรงเรียนห้วยม้ำวิทยำคมประจำปีงบประมำณ 
 พ.ศ.๒๕๖๓. จัดทำขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรดำเนินงำนในด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมำรทุจริต 
ของสถำนศึกษำ ปฏิบัติงำนในด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์ เกิดผลสัมฤทธิ์
ตำมที่คำดหวังไว้ ท ำให้กำรปฏิบัติรำชกำรตำมอำนำจหน้ำที่ของข้ำรำชกำรเป็นไปในลักษณะที่มีควำมรับผิดชอบ
ให้ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมกำรสถำนศึกษำมีควำมเชื่อถือในควำมมีคุณธรรมควำมมีจริยธรรม กำรปฏิบัติหน้ำที่ 
โดยค ำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมำกกว่ำประโยชน์ส่วนตนและกำรยึดมั่นในหลักธรรมำภิบำล  สำมำรถแก้ไขปัญหำกำร 
ทุจริตและประพฤติมิชอบของคณะครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียนให้ลดน้อยลงได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และบัง 
เกิดผลอย่ำงเป็นรูปธรรมมำกยิ่งขึ้น 
 

ดังนั้นใกำรดำเนินงำนด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศึกษำต้องบูรณำกำรและอำศัย  
ควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วน และจะต้องปฏิบัติอย่ำงต่อเนื่องให้เป็นระบบโดยหำกมีกำรบูรณำกำรควำมร่วมมือ  
จำกทุกภำคส่วนอย่ำงจริงจังและต่อเนื่องแล้วก็จะส่งผลต่อกำรบรรลุตำมผลสัมฤทธิ์ที่คำดหวังไว้  ส่วนรำชกำรและ  
สถำนศึกษำปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมโปร่งใสและเป็นธรรม  คณะครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเร ียนม ีควำมรู้เรื่อง
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในสถำนศึกษำมำกยิ่งขึ้น มีจิตสำนึกในกำรเป็นพลเมืองดี ปฏิบัติตำมระเบียบ 
วินัย และมีควำมซื่อสัตย์สุจริต ทุกภำคส่วนมีควำมเข้ำใจและให้ควำมร่วมมือในกิจกรรมป้องกันและ ปรำบปรำม
กำรทจุริตสถำนศึกษำ  ปฏิบัติงำนตำมหลักคุณธรรมจริยธรรม และยึดหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทำง 
ปฏิบัติ  รวมถึงส่งผลต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมในระดับจังหว ัดและระด ับประเทศให้ยั่งยืนได้อีกด้วย 


