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โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ  



ความนำ 

หลักการและเหตุผล 
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กำหนดประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามคำ 

รับรองการปฏิบัติราชการของโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ตัวชี้วัด ที่ ๗ ระดับ 
ความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยพิจารณา จากผลสำเร็จของการ 
ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา เพ่ือขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา และการจัดการข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้น 
การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของครู บุคลากรทางการศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 และข้อกล่าวหาครู 
บุคลากร ทางการศึกษา ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความรับผิดชอบ ต่อประชาชน ไม่มีคุณธรรม ไม่มีจริยธรรม 
ไม่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง และไม่มีธรรมาภิบาล ตามที่มีกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการที่ 
เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 การตรวจสอบ และนำเรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบสวน 
ข้อเท็จจริง การแจ้งตักเดือน ดำเนินคดี หรืออื่น ๆ ตามระเบียบ ข้อกฎหมายที่กำหนดไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
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ในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา ประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 นั้น โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา ได้ทำการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา และผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต สถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖5 โดยกำหนดให้สถานศึกษาต้องจัดทำแผนปฏิบัติการ
ป้องกัน และปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานของตน เพื่อสนับสนุนและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการ
ปราบปราม การทุจริตสถานศึกษา ๔ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยม ให้สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  
     ยุทธศาสตร์ที่ ๒ บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาศักยภาพครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและปราบปรามการ  

ทุจริตสถานศึกษา 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
 เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เชิดชูคุณธรรมน้อมนำศาสตร์พระราชา รักษาสิ่งแวดล้อม สู่คุณภาพ 
ตามมาตรฐานการศึกษา 
 
พันธกิจ (Mission) 
 1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้น้อมนำ 
 ศาสตร์พระราชา 
 2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะทักษะประสบการณ์ สู่ความเป็นครูมืออาชีพ 
 3. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม รักษ์สิ่งแวดล้อม 



 4. พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาด้วยระบบวงจรคุณภาพ เน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
 
เป้าประสงค์ (Goal) 

1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียน ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
2. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมที่ดีงาม 
3. ครแูละบุคลากรทางการศึกษาใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.  ครแูละบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสู่มืออาชีพ และได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
5.  โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพ ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ รักษ์สิ่งแวดล้อม 
6. โรงเรียนให้มีเครือข่ายการเรียนรู้และพัฒนาการศึกษาร่วมกับชุมชนและการมีส่วนร่วมของ 
ทุกภาคส่วน 
 
ปรัชญา 
  เรียนดี  มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม  นำชุมชน 
 
อัตลักษณ์   
 “ยิ้มง่าย  ไหว้สวย” 
 
เอกลักษณ์ 
 “บรรยากาศดี มีน้ำใจ ใฝ่กีฬา ก้าวหน้าเทคโนโลยี” 
 
กลยุทธ์ (Strategies) 
 กลยุทธ์การพัฒนาโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา ปีการศึกษา 2563–2566 “4 ปี แห่งการพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา : สู่คุณภาพผู้เรียน” 
 กลยุทธ์ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 กลยุทธ์ 2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้ 
 กลยุทธ์ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบวงจรคุณภาพ และเน้นหลักการมีส่วนร่วม 
 กลยุทธ์ 4 ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
 
จุดเน้น (Focus) 
ด้านผู้เรียน 
 1. นักเรียนมีระเบียบวินัย รักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์ความเป็นไทย 
 2. นักเรียนเป็นคนดี เก่ง มีทักษะชีวิต มีจิตสาธารณะ อยู่อย่างพอเพียง และมีความสุข 
 3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นนักเรียนออกกลางคันลดลง 
 4. นักเรียนมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 



ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรมและมีจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถ ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานและ
 จรรยาบรรณวิชาชีพ 
 3. ครูมีการสร้างนวัตกรรม งานวิจัย สร้างองค์ความรู้ใหม่เพ่ือยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน และ
 คุณภาพของผู้เรียน 
ด้านการบริหารจัดการ 
 1. ผู้บริหารมีความเป็นผู้นำ 
 2. การบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
 3. สถานศึกษาจัดการศึกษาได้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
ยุทธศาสตร์และมาตรการ/แนวทางดำเนินงาน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : เสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยม ให้สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
วัตถุประสงค์ 

มุ่งส่งเสริมเสริมสร้างจิตสำนึกและคำนิยมให้แก'สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีทัศนคติ 
วิสัยทัศน์ ในการร่วมกันแกไขและรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบสถานศึกษา รวมทั้งการรณรงค์ 
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนมีวินัย เคารพกฎหมาย กฎและระเบียบ ที่จะเป็นกลไก ในการแกไขปัญหา 
การพัฒนา ตลอดจนเป็นการวางรากฐานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน 

๑. ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๑.๑ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนให้ปฏิบัติงาน และดำเนิน

ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๑.๒ ประยุกต์การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดมรรคผลในทางปฏิบัติ 
๑.๓ จัดให้มีหลักสูตรการเรียนรู้หรือการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

แก่ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 
๒. ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ได้เรียนรู้และปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยหลัก 

ธรรมาภิบาล 
๒.๑ ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งมีการฝึกอบรม 

เพ่ือให้ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 
๒.๒ ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ได้ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทาง 

คุณธรรมและจริยธรรม 
๒.๓ ควบคุม กำกับ ดูแลการปฏิบัติงาน การประพฤติปฏิบัติตนของครู บุคลากรทางการศึกษา 

นักเรียนให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 
๓. กำหนดให้มีหลักสูตรทางการศึกษาเพื่อใช้เป็นเครื ่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

สถานศึกษา 



๓.๑ จัดให้มีหลักสูตรทางการศึกษา/หลักสูตรการฝึกอบรม ด้านการป้องกันและปราบปรามการ 
ทุจริตสถานศึกษา 

๓.๒ กำหนดให้หลักสูตรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา เป็นหลักสูตร 
บังคับท่ีใช้ฝึกอบรมครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ทุกระดับ 

๓.๓ ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการ ตลอดจนข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตสถานศึกษา 

๔. ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชูความดี ความชื่อสัตย์สุจริต และการต่อด้านการทุจริต 
๔.๑ ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วย 

ความชื่อสัตย์ สุจริต เลียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
๔.๒ รณรงค์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สังคมมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการ 

ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
๔.๓ ส่งเสริม เชิดช ูหน่วยงานหรือบุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการ 

ทุจริตสถานศึกษา 
๔.๔ ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างค่านิยมในการป้องกันและปราบปรามการ 

ทุจริตสถานศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
วัตถุประสงค์ 

มุ่งประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปราม การ 
ทุจริตสถานศึกษา ล่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาในการ 
ติดตาม ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติ มิชอบในสถานศึกษา เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน 
คณะกรรมการสถานศึกษาให้เป็นกลไกในการตรวจสอบ ถ่วงดุล รวมถึงการสร้างหลักประกันความปลอดภัยในการ 
แจ้งข้อมูลหรือเบาะแสในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน 

๑. บูรณาการหน่วยงานสถานศึกษากับองค์กรทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความตระหนักและปลูกจิตสำนึกการ 
เป็นพลเมืองดี 

๑.๑ ประสานความร่วมมือทางด้านข้อมูลและการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับ 
องค์กรทุกภาคส่วน 

๑.๒ ส่งเสริม สนับสนุน องค์กรและบุคลากรทางด้านสื่อสารมวลชนให้มีความเข้มแข็งและเป็น 
อิสระในการทำหน้าที่ตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนรับทราบ 

๑.๓ ล่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบอินเทอร์เน็ต เพ่ือทำการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ใน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา โดยมีเว็บบอร์ดเพ่ือติดต่อสื่อสาร ระหว่าง
กัน 

๑.๔ เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา 
๒. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 



๒.๑ เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษามีความ 
ตื่นตัวต่อสภาพปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในสถานศึกษา 

๒.๒ สร้างและพัฒนาช่องทางในการรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้มีความสะดวกหลากหลาย 
รวมทั้งสร้างหลักประกันความปลอดภัยให้แก่บุคคล หน่วยงานหรือข้อมูลนั้น 

๒.๓ ส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร  
๒.๔ กำหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจ ให้แก่ผู้แจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้ได้รับรางวัลตอบแทน  
๒.๕ ให้องค์กรหรือบุคลากรด้าน สื่อสารมวลชนเป็นสื่อกลางในการแสวงหาความร่วมมือเพ่ือ

ป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตสถานศึกษา 
๓. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอำนาจทางการศึกษา 

๓.๑ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

๓.๒ พัฒนาประสิทธิภาพการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามกลยุทธ์จุดเน้น เพ่ือพัฒนา 
คุณภาพทางการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
วัตถุประสงค์ 

มุ่งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดลการใช้อำนาจให้เหมาะสมชัดเจนและมี
ประสิทธิภาพ สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนให้มีศักยภาพ ในการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต ส่งเสริมความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
กับหน่วยงานทุกภาคส่วน 
มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน 

๑. พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม พร้อมทั้งสร้างความโปร่งใสและเป็นธรรมในการ 
บริหารงานบุคคลภายใต้ระบบคุณธรรม 

๑.๑ ให้สถานศึกษาท่ีมีพันธกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีโครงสร้าง ของ
หน่วยงาน อัตรากำลัง การบริหารงานบุคคล และงบประมาณท่ีเหมาะสม สอดคล้อง กับ
ภารกิจและความรับผิดชอบ 

๑.๒ สนับสนุนให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจระหว่างหน่วยงานสถานศึกษา ด้วย
กันเอง 

๑.๓ ให้สถานศึกษา ควบคุม กำกับ ติดตาม ประเมินผล การใช้อำนาจในการปฏิบัติงานด้าน การ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

๒. สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต 

๒.๑ วางแนวทางและส่งเสริมบทบาทความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชน 
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

๒.๒ ประสานความร่วมมือกับองค์กรภาคเอกชน เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
สถานศึกษา 



๓. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร 
๓.๑ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา 
๓.๒ พัฒนาปรับปรุงและเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการบริหารงานที่โปร่งใสและเป็นธรรม 

๔. ส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการจัดระบบการควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง 
๔.๑ ส่งเสริมให้มีการจัดทำรายงานการควบคุมภายในของสถานศึกษา 
๔.๒ ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกสถานศึกษามีแผนการตรวจสอบภายในที่เป็นระบบและมี 
      ประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที ่๔ : พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
       สถานศึกษา 

วัตถุประสงค ์
มุ่งพัฒนาสมรรถนะ และขีดความสามารถให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกัน และ 

ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาให้สัมฤทธิ์ผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ไขสภาพปัญหาการทุจริตให้เป็น 
ระบบอย่างต่อเนื่อง สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพให้สามารถร่วมมือหรือประสานการปฏิบัติกับองค์กรทุกภาคส่วน 
มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน 

๑. พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถของครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกัน และ
ปราบปราม 

๑.๑ กำหนดให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ฝึกกอบรมหลักสูตรด้านการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต ในสถานศึกษา เพ่ือให้มีความเชี่ยวชาญ 

๑.๒ กำหนดให้มีหลักสูตรการศึกษา และหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพด้านการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

๒. สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
๒.๑ ส่งเสริมให้สถานศึกษาร่วมกันสร้างมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ 
๒.๒ กำหนดให้มีหน่วยงานหลัก เพ่ือรับผิดชอบในการติดตามประเมินผล รวมถึงการลงโทษ 

ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 
๓. ส่งเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

๓.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน หลักสูตรการ 
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

๓.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ 
และแนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ต่าง ๆ 

๔. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสร้างองค์ความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน 
สถานศึกษา 

๔.๑ จัดให้มีกิจกรรมการสร้างองค์ความรู้ในเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
สถานศึกษาแก่ ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน  

๔.๒ ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีการ แลกเปลี่ยนความรู้ และข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันและ 
      ปราบปรามการทุจริต 



ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม 
๒. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีจิตสำนึกในการเป็นพลเมืองดี ปฏิบัติงานตาม 

ระเบียบวินัย และมีความชื่อสัตย์สุจริต 
๓. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการ 

ทุจริตในสถานศึกษามากยิ่งขึ้น 
๔. โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา ปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง เป็นแนวทางปฏิบัติ 
๔. โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา มีความเข้าใจและให้ความร่วมมือในกิจกรรมการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริตในสถานศึกษา 
๖. ส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมในสถานศึกษาได้อย่างนั่นคงและยั่งยืนตลอดไป 

บทสรุป 
 แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖5 
จัดทำขึ้นเพื ่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ สถานศึกษา 
ปฏิบัติงานในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เกิดผลสัมฤทธิ์ ตามที่คาดหวังไว้ 
ทำให้การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่มีความรับผิดชอบ ทำให้ผู้ปกครอง 
ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา มีความเชื่อถือในความมีคุณธรรม ความมีจริยธรรม การปฏิบัติ หน้าที่โดยการ
คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล สามารถแก่ไขปัญหาการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ให้ลดน้อยลงได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 

ดังนั้น ในการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ต้องบูรณาการและอาศัย 
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และจะต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องให้เป็นระบบ โดยหากมีการบูรณาการความร่วมมือ 
จากทุกภาคส่วนอย่างจริงจังและต่อเนื่องแล้ว ก็จะส่งผลต่อการบรรลุตามผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังไว้ ส่วนราชการและ 
สถานศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีความรู้เรื่อง 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษามากยิ่งขึ้น มีจิตสำนึกในการเป็นพลเมืองดี ปฏิบัติงานตาม 
ระเบียบวินัย และมีความชื่อสัตย์สุจริต ทุกภาคส่วนมีความเข้าใจและให้ความร่วมมือในกิจกรรมการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เป็นแนวทางปฏิบัติ รวมถึงล่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับจังหวัดและระดับประเทศให้ยั่งยืนได้ อีก
ด้วย 


