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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร 
สำนักงานคณะกรรมกรการศึกษาขัน้พื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 



 
แผนปฏิบัติการการป้องกันารทุจริตประจำปี 

 
หลักการและเหตุผล 
 

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กำหนดประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำ 
รับรองการปฏิบัติราชการของโรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตัวชี้วัดที่7 ระดับ 
ความสำเร ็จของการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยพิจารณาจากผลสำเร ็จของ 
การดำเนิการตามแผนปฏิบัตการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศ ึกษา เพ ื่ออขับเคล ื่อนยุทธศาสตร ์     
ชาติ  ว่าด้ วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศกษา และการจัดการข้อร้องเรียนเร ื่อง             
การทุ จริต  การ ปฏิ บั ติ ห รอละ เว้นการปฏิ บั ติ หน้ าที่ โดยมิ ชอบของคร ู บุ คลากรทางการศกษา                       
ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 และข้อกล่าวหาคร ู บุคลากรทางการศกษา ที่ ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ ราชการ 
ด้วยความรับผิดชอบต่อประชาชน ไม่มี  คุณธรรม ไม่มีจริยธรรม ไม่คำน ึงถ ึงประโยชน ์ส่วนรวมเป ็น               
ที่ตั้ง และไม่มีธรรมาภิบาลตามที่มีกฎหมายระเบียบแบบแผนของทางราชการที่ เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ 
ในปี งบประมาณ  พ .ศ . 2565  การตรวจสอบและน ำ เร ื่องร้อ งเรียน เข้ าส ู่กระบวนการสอบสวน              
ข้ อ เท ็จจริ ง  ก ารแจ้ งตั ก เต ือน  ด ำ เนิ น คดี ห รอ อ ื่น ๆ  ต าม ระ เบี ยบ  ข้ อ กฎ ห มายที่ ก ำห น ด ไว้ ใน                                    
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

ในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม ประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2565 โรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคมได้ทำการศ ึกษาและวิเคราะหข้อม ูลจากแผนปฏิบัติการ 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศกษา และผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติ การป้องกัน                
และ ปราบปรามการทุจริตสถานศ ึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565โดยกำหนดให้สถานศ ึกษาต้อง       
จัดทำ แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในหน่วยงานของตน เพ ื่อสนับสนุนและ                   
สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร ์ว่าด้วยการปราบปรามารทุจริตสถานศกษา 4 ยุทธศาสตร ์ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร ที่1 เสริมสรา้งจิตสำน ึกค่านิยม ให้สถานศ ึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร ที่2 บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

สถานศึกษา 
ยุทธศาสตร ที่3 เสริมสรา้งความเข้มแขงในการปอ้งกันและปราบปรามการทุจรติสถานศ ึกษา  
ยุทธศาสตร ที่4 พัฒนาศกัยภาพคร บุคลากรทางการศกษา นักเรียนในการป้องกันและ 

ปราบปรามการทุจริตสถานศกษา 
 
วิสัยทัศน์ 
 

“คร ู บุคลากรทางการศกษา นักเรียนบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ผู้ปกครอง 
ชุมชน คณะกรรมการสถานศ ึกษา ร่วมมอร่วมใจป้องกันและปราบปรามการทุจริต” 



พันธกิจ 
 

1. เสริมสร้างจติสำนึกและคา่นิยมให้กับครุคลากรทางการศึกษา นักเรียนยึดหลักธรรมาภิบาล 
 

2. บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนเพ ื่อเสริมสร้างและพัฒนาเคร ือข่ายด้านการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตในสถานศ ึกษา  

3. ส่งเสริมบทบาทผ ู้ปกครอง ชุมชนคณะกรรมการสถานศึกษาให้เข้ามามีส่วนร่มในการป้องกันและ 

ปราบปรามการทุจริต 

4. สร้างกลไกและพัฒนาระบบการตรวจสอบถ่วงดุลการใช้อำนาจของเจาหน้าที่ของรัฐให้มีความ  
เข้มแขงและมีประสิทธิภาพ  

5. ส่งเสริม/สนับสนุนการจัดองค ์ความร ู้ในการป้องกันและปราบปรามการทจุริตในสถานศกึษาอยา่ง 
จริงจังและต่อเน่ือง 

 
วัตถุประสงค์ 

 
1. เพ ื่อส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงานของส่วนราชการภายในสถานศึกษาให้มีความโปร่งใส 

และเป็นธรรม 
 

2. เพ ื่อส่งเสริมให้ครบุคลากรทางการศ ึกษานักเรียนปฏิบัติงานด้วยความซ ื่อสัตยสุจริตและ 
รับผิดชอบต่อประชาชน  

3. เพ ื่อส่งเริมให้สถานศ ึกษาปฏิบัติตามหลักคุณธรรมจริยธรรมและนำหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงมา  
ใชใ้นการปฏิบัติ 
 

4.เพ ื่อเสริมสร้างความเข้มแขงและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปราม  
การทุจริต 
 
 
ยุทธศาสตร์และมาตรการ/แนวทางดำเนินงาน 
 
ยุทธศาสตร์ที่1 : เสริมสร้างจิตสำนึกค่านยิมให้สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล   

วัตถุประสงค์ 
 

มุ่งส่งเสริมเสริมสร้างจิตสำน ึกและค่านิยมให้แก่สถานศกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล        
โดยมี ทัศนคติวิสัยทัศน ์ในการร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบสถานศ ึกษา 
รวมทั้งการรณรงค ์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ ์ให้ทุกภาคส่วนมีวินัยเคารพกฎหมาย กฎและระเบียบที่จะเป็น 
กลไกในการแก้ไขปัญหาการพัฒนาตลอดจนเป็นการวางรากฐานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต         
ในภาครัฐได้อย่างมีประสทธิภาพ 



มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน  
1. ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง  

1.1 เสริมสรา้งความร ้ความเข้าใจแก่คร บุคลากรทางการศกษา นักเรียนให้ปฏิบัติงานและ 
ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

     1.2 ประยุกต์การนำหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงมาใช้ให้เกิดมรรคผลในทางปฏิบัติ  
 1.3 จัดให้มีหลักส ูตรการเรียนร ู้หร ือการฝึกอบรมเกี่ยวบกับการใช้หลักปรัชญาเศษฐกิจ 

พอเพียงแก่ครบุคลากรทางการศกษา นักเรียน  
2. ส่งเสริมให้คร ู บุคลากรทงการศ ึกษา นักเรียนได้เรียนและปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยหล ัก 

ธรรมาภิบาล  
2.1 ส่งเสริมให้คร ูบุคลากรทางการศ ึกษา นักเรียนมีความร ู้ความเข้าใจรวมทั้งการฝึก 

อบรมเพ ื่อให้ปฏิบัติงานตมหลักธรรมาภิบาล  
2.2 ส่งเสริมให้คร ู บุคลากรทางการศ ึกษา นักเรียนได้ประพฤติปฏิบัติตนามมาตรฐานทาง 

คุณธรรมและจริยธรรม  
2.3 ควบคุมกำกับด ูแลการปฏิบัติงานการประพฤติปฏิบัติตนของคร ู บุคลากรทางการศ ึกษา 

นักเรียนให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม  
3. กำหนดให้มีหลักส ูตรทางการศ ึกษาเพ ื่อใช้เป็นคร ื่องม ือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

สถานศึกษา 
 

3.1จัดให้มีหลักส ูตรทางการศ ึกษา/หลักส ูตรการฝึอบรมด้านการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตสถานศ ึกษา  

3.2 กำหนดให้หลักส ูตรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศ ึกษาเป็นหลักส ูตร 
บังคับที่ใช้ฝ ึกอบรมคร ู บุคลากรทางการศ ึกษา นักเรียนทุกระดับ  

3.3 ส่งเสริมแหล่งเรียนร ู้วิชาการตลอดจนข้อม ูลข่าวสารด้านการป้องกันและ ปราบปราม 
การทุจริตสถานศ ึกษา 

 
4. ส่งเสริมค่านิยการยกย่องและเชิดช ูความดีความซ่ือสัตย์ สุจริตและการตอ่ต้านการทุจริต  

4.1 ส่งเสริมการสร้างแรงจ ูงใจให้คร ู บุคลากรทางการศ ึกษา นักเรียน ปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
ด้วยความซ ื่อสัตย ์สุจริตเสียสละเพ ื่อประโยชน ์ส่วนรวม  

4.2 รณรงค ์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ ์ ให้สังคมมีค่านิยมยกย่องเชิดช ูและเห็นคุณค่าของการ      
ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยรรม  

4.3 ส่งเสริมเช ิดชูหน่วยงานหร ือบุคคลที ่มีผลงานดีเดน่ด้านการป้องกันและปราบปรามการ 
ทุจริตสถานศึกษา  

4.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างค่านิยมในการป้องกันและปราบปราม    
การทจุรติสถานศ ึกษา 



๙ 
 
ยุทธศาสตร ์ท่ี2 : บูรณาการหน่วยงานทกุภาคสว่นในการป้องกันและปราบปรามการทจุรติสถานศกษา 

 
วัตถุประสงค์  

มุ่งประสานความร่วมม ือระหว่างหน่วยงานสถานศ ึกษากับทุกภาคส่วนในการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตสถานศ ึกษา ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของผ ู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการ 
สถานศ ึกษาในการติดตาม ตรวจสอบการทุจริตหรอประพฤติมิชอบในสถานศ ึกษา เสริมสร้างและพัฒนา      
เคร ือข่ายผ ู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศ ึกษาให้เป ็นกลไกในการตรวจสอบ ถ่วงดุล รวมถ ึงการสร้าง 
หลักประกันความปลอดภัยในการแจ้งข้อมลูหร ือเบาะแสในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 
 
มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน 

 
1. บูรณาการหน่วยงานสถานศ ึกษากับองค ์กรทกุภาคส่วนเพ ื่อสร้างความตระหนักและปล ูกจิตสำน ึก 

การเป็นพลเม ืองด ี 
1.1 ประสานความรว่มมอืทางดา้นข้อมูลและการปฏิบัตงานระหว่างหน่วยงานสถานศ ึกษา 

องค ์กรทุภาคส่วน  
1.2 ส่งเสริมสนับสนุนองคกรและบุคลากรทางดา้นส ื่อสารมวลชนให้มีความเข ้มแข็งและ 

เป็นอิสระในการทำหน้าที่ตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้สาธารณะชนรับทราบ 
 

1.3 ส่งเสริมสนับนุนให้สถานศ ึกษามีระบบอินเทอร ์ เน็ต เพ ื่อทำการเผยแพร่ประชาสัมพันธ ์
ในการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริตสถานศ ึกษาโดยมีเว็บบอร ์ดเพ่ือติดต่อส่ือสารระหว่างกัน  

1.4 เสริมสรา้งและพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชนคณะกรรมการสถานศ ึกษา  
2. ส่งเสริมการมีสว่นร่วมของภาคประชาชนในการตดิตามตรวจสอบการทุจรติหรอประพฤติมิชอบ 

 
2.1 เสริมสรา้งกระบวนการเรียนรู้ให้ผูป้กครอง ชมุชนคณะกรรมการสถานศ ึกษามีความ 

รู้ตัวต่อสภาพปัญหาการทุจริตและประพฤติมชิอบในสถานศ ึกษา  
2.2 สรา้งและพัฒนาช่องทางในการรับแจ้งข้อมูลหร ือเบาะแส 

ให้มีความสะดวกหลากหลาย รวมทั้งสรา้งหลักประกันความปลอดภัยให้แก่บุคคลหน่วยงานหร ือข้อมูลนั้น  
2.3 ส่งเสริมสิทธใินการรบัร ู้และการเข้้าถ ึงข้อมูลข่าวสาร  
2.4 กำหนดมาตรการสรา้งแรงจูงใจให้แก่ผ ู้แจง้ข้อมูลหร ือเบาะแส ให้ได้รบัรางวัลตอบแทน 

 
2.5 ให้องค์กรหรือบุคลากรดา้นส ื่อสารมวลชนเป็นสือ่กลางในการแสวงหาความรว่มม ื่อเพ่ือ 

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศ ึกษา  
3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอำนาจทางการศ ึกษา  

3.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหางบประมาณสำนักงานเขตพ ื้นที่การศึกษาและ 
สถานศึกษาโดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทกุภาคสว่น  

3.2 พัฒนาประสิทธิภาพการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามกลยุทธ จดุเน้นเพ ื่อ 
พัฒนาคุณภาพทางการศึกษา 

 
ยุทธศาสตร ์ที่3 : เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทจุรติสถานศ ึกษา 
วัตถุประสงค์ 

 
มุ่งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสม 

ชัดเจนและมีประสทธิภาพสร้างกลไกความรว่มมอืระหว่างหน่วยงาน



สถานศึกษากับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตส่งเสริมความร่วมมอืด้านการ 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับหน่วยงาน ทกุภาคส่วน 

 
มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน 

 
1. พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุมพร้อมทั้งสร้างความโปร่งใสและเป็นธรรมในการ 

บริหารงานบุคคลภายใตร้ะบบคุณธรรม 
 

1.1 ให้สถานศึกษาที่ม ีพนัธกิจดา้นป้องกันและปราบปรามการทจุริตมโีครงสร้างของ 
หน่วยงาน อัตรากำลังการบริหารงานบุคล และงบประมาณที่เหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจและความ 
รับผิดชอบ  

1.2 สนับสนุนให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจระหว่างหน่วยงานสถานศกษา  
ด้วยตนเอง 

 
1.3 ให้สถานศึกษาควบคุมกำกับติดตาม ประเมินผลการใช้อำนาจในการปฏิบัต ิงานด้าน 

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 

2 . สร้างกลไกความร่วม มือระหว่างหน่วยงานสถานศ ึกษากับภาคเอกชนให้มีศัยภาพในการป้องกัน 
และปราบปรามการทจุรติ 

 
2.1 วางแนวทางและส่งเสริมบทบาทความร่วมม ือหว่างหน่วยงานสถานศกึษากับ

ภาคเอกชน ในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 
 

2.2 ประสานความรว่มมือกับองค ์กรภาคเอกชนเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราม
การทจุรติในสถานศกษา  

3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร 
3.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสถานศ ึกษา  
3.2   พัฒนาปรับปรุงและเผยแพร่หลักเกณฑ ์ ในการบริหารงานที่โปร่งใสและเป็นธรรม 

 
4. ส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานดา้นการจัดระบบการควบคุมภายในและบริหารจัดการความ 

เสี่ยง  
4.1 ส่งเสริมให้มีการจดัทำรายงานการควบคุมภายในของสถานศ ึกษา  
4.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกสถานศ ึกษามีแผนการตรวจสอบภายในที่เป็นระบบและมี 

ประสิทธิภาพ 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนในการป้องกันและปราบปรามการ 

ทุจริตสถานศกษา   
วัตถุประสงค์ 
 

มุ่งพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถให้คร ู บุคลากรทางการศ ึกษา นักเรียน ในการ 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศ ึกษาให้สัมฤทธิผลได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ ื่อแก้ไขสภาพปัญหาการ  
ทุจริต ให้เป็นระบบอย่างตอเน ่อง สร้างมาตรฐาน ทางวิชาชีพให้สามารถร่วมม ือ หร ือประสาน การปฏิบัติ 
กับองค์กรทุกภาคส่วน  
 
 



มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน 
 

1. พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถของคร ู บุคลากรทางการศ ึกษา นักเรียนในการป้องกัน 
และปราบปรามการทจุรติ 
 

1.1 กำหนดให้คร ูบุคลากรทางการศ ึกษา นักเรียนฝึกอบรมหลักส ูตรด้านการป ้องกัน 
และ ปราบปรามการทุจริตในสถานศ ึกษา เพ ื่อให้มีความเชี่ยชาญ 
 

1.2 กำหนดให้มีหลักสรการศตกษา และหลักส ูตรการฝึกอบรมวิชาชีพด้านการ 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศ ึกษา 

 
2. สรา้งมาตรฐานทางวิชาชีพด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศ ึกษา  

2.1 ส่งเสริมให้สถานศึกษาร่วมกันสร้างมาตรฐานจรรยาบรณวิชาชีพ 

2.2 กำหนดให้มีหน่วยงานหลักเพ ื่อรับผิดชอบในการติดตามประเมินผลร่วมถึงการลงโทษ  
ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน  

3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรตามหลกัเกณฑ ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเม ืองที่ด ี 
3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมคร ู บุคลากรทางการศ ึกษา นักเรียนหลักส ูตร 

การบริหารกิจการบ้านเม ืองที่ดี 
 

3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึอบรมหลักส ูตรคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏติบัติ 
หน้าที่และแนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ต่างๆ 
 

4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสร้างองค์ความร ู้เร ื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน 
สถานศึกษา 
 

4.1 จัดให้มีกิจกรรมสร้างองค ์ความร ู้ในเร ื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
สถานศ ึกษาแก่คร ู บุคลากรทางการศ ึกษา นักเรียน  

4.2 ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีการแรกเปลี่ยนความรู้และข้อม ูลข่าวสารด้านการป้องกัน 
และปราบปรามการทจุรติ 

 
ผลที่คาดว ่าจะไดรับ 
 

1. โรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคมปฏิบัตหิน้าที่ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม  
2. คณะคร ู บุคลากรทางการศ ึกษา นักเรียนมีจิตสำน ึกในการเป็นพลเมองดี ปฏิบัติงานตาม 

ระเบียบวินัย และมีความซ่ือสัตย ์ สุจริต  
3. คณะครู บุคลากรทางการศ ึกษา นักเรียนมีความรู้เร ื่องการป้องกันและปราบปรามการทจุริตใน 

สถานศึกษามากยิ่งข้ึน  
4. โรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคมปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และย ึดหลักปรัชญา

เศรษฐกิจ พอเพียงเป็นแนวทางปฏิบัติ  
5. โรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคมมีความเข้าใจและให้ความรว่มมือในกจิกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการ ทุจริตในสถานศึกษา  
6. ส่งผลต่อการเจริญเติบโทางเศรษฐกิจและสังคมในสถานศึกษาได้อย่างมั่นคงและยั่งยนืตลอดไป 

 
 
 
 



บทสรุป 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โรงเรียนโพธิ์ ไทรงามวิทยาคมประจำปี     
งบประมาณพ.ศ.2565 จัดทำข ึ้นเพ ื่อใช้เป ็นแนวทาง ในการดำเน ินงานในด้านการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตของ สถานศึกษาปฏิบัติงานในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้บรรลุตามวัตถุประสงค ์
เกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่คาดหวังไว้ ทำให้การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ ของข้าราชการ เป ็นไปในลักษณะ 
ที่มีความรับผิดชอบ ทำให้ผ ู้ปกครอง ชุมขน คณะกรรมการสถานศ ึกษา มีความเช ื่่อถ ือในความมีคุณธรรม 
ความมีจริยธรรม การปฏิบัติหน้าที่โดยการคำน ึงถ ึงประโยชน ์ ส่วนรวมมากกว่าประโยชน ส่วนตน และการย ึด 
มั่นใหลักธรรมาภิบาล สามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของคณะคร บุคลากรทางการศ ึกษา 
นักเรียนให้ลดน้อยลงได้อย่างมีประสิทธิภาพและบังเกิดผลอย่างเป็นร ูปธรรมมากยิ่งข ึ้น 

ดังนั้นในการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศ ึกษาต้องบ ูรณาการและ 
อาศัยความร่วมม ือจากทุกภาคส่วน และจะต้องปฏิบัติอย่างต่อเน ื่องให้เป ็นระบบ โดยหากมีการบ ูรณาการ 
ความร่วมม ือจากทุกภาคส่วนอย่างจริงจังและต่อเน ื่องแล้วจะส่งผลต่อการบรรลุตามผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังไว้ 
ส่วนราชการและสถานศ ึกษา ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและเป ็นธรรม คณะคร ู บุคลากรทางการศ ึกษา 
นักเรียน มีความร ู้เร ื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศ ึกษามากยิ่งข ึ้น มีจิตสำนกในการเป ็น 
พลเม ืองดีปฏิบัติงานตามระเบียบวินัย และมีความซ ื่อสัตยสุจริต ทุกภาคส่วนมีความเข้าใจและให้ความ ร่วม      
ม ือในกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศ ึกษาปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรมจริยธรรม 
และย ึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางปฏิบัติรวมถ ึงส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมใน 
ระดับจังหวัดและระดับประเทศใหย้ั่งย ืนอีกด้วย                                                                                           
    
                                                          
 
 
 
 
 
 

     (นางสาวจริัฐิติกาล  บุญอินทร์) 
  ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ไทรงามวทิยาคม 
 
 
 
 
 
 



 


