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โรงเรียนหนองโพพทิยา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา นครสวรรค์ เขต 42 

ส านักงานคณะกรรมกรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 



แผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริตประจ าปีการศึกษา 2565 

 

หลกัการและเหตุผล 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรพฒันำระบบรำชกำร (ก.พ.ร.) ก ำหนดประเมินผลกำรปฏิบติัรำชกำรตำมค ำ 

รับรองกำรปฏิบติัรำชกำรของโรงเรียนหนองโพพิทยา ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ตวัช้ีวดัท่ี7 ระดบั 

ควำมส ำเร็จของกำรด าเนินกำรตำมมำตรกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริตโดยพิจำรณำจำกผลส ำเร็จของ 
 
กำรด ำเนิกำรตำมแผนปฏิบตักำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศึกษำ เพื่อขบัเคล่ือนยทุธศำสตร์ชำติ 

วำ่ดว้ยกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศกษำ และกำรจดักำรขอ้ร้องเรียนเร่ืองกำรทุจริต กำร 

ปฏิบติัหรือละเวน้กำรปฏิบติัหนำ้ท่ีโดยมิชอบของครูบุคคลำกรทำงกำรศึกษำ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 และ 

ขอ้กล่ำวหำครู บุคลำกรทำงกำรศกษำ ท่ีไม่ไดป้ฏิบติัหนำ้ท่ีรำชกำรดว้ยควำมรับผิดชอบต่อประชำชน ไม่มี 

คุณธรรม ไม่มีจริยธรรม ไม่ค  ำนึถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นท่ีตั้ง และไม่มีธรรมำภิบำล ตำมท่ีมีกฎหมำย 

ระเบียบ แบบแผนของทำงรำชกำรท่ีเก่ียวขอ้งไดก้ ำหนดไวใ้นปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 กำรตรวจสอบและน า 

เร่ืองร้องเรียนเขำ้สู่กระบวนกำรสอบสวนขอ้เทจ็จริง กำรแจง้ตกัเตือน ด ำเนินคดีหรืออ่ืนๆ ตำมระเบียบ ขอ้ 

กฎหมำยท่ีก ำหนดไวใ้นปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
 

ในกำรจดัท ำแผนปฏิบติักำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริตโรงเรียนหนองโพพิทยา  ประจ ำปี 

งบประมำณ พ.ศ. 2565 ไดท้ ำกำรศึกษำและวิเครำะหขอ้มลูจำกแผนปฏิบติักำร  

ป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศึกษำ และผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบติักำรป้องกนัและ 

ปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 โดยก ำหนดใหส้ถำนศึกษำตอ้งจดัท ำ 

แผนปฏิบติักำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริตเพื่อสนบัสนุนและสอดคลอ้งกบั 

ยทุธศำสตร์วำ่ดว้ยกำรปรำบปรำมำรทุจริตสถำนศกษำ 4 ยทุธศำสตร์ดงัน้ี 
 

ยทุธศำสตร ท่ี1 เสริมสร้ำงจิตส ำนึกค่ำนิยมใหส้ถำนศึกษำบริหำรงำนตามหลกัธรรมำภิบำล 

ยทุธศำสตร ท่ี2 บูรณำกำรหน่วยงำนทุกภำคส่วนในกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริต 

                                          สถำนศึกษำ. 

ยทุธศำสตร ท่ี3 เสริมสร้ำงควำมเขม้แขงในกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศึกษำ 
 

ยทุธศำสตร ท่ี4 พฒันำศกัยภำพคร บุคลำกรทำงกำรศกษำ นกัเรียนในกำรป้องกนัและ  

                         ปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศึกษำ 
 
วิสัยทัศน์ 
 

“ครูบุคลำกรทำงกำรศึกษำ นกัเรียนบริหำรงำนตำมหลกัธรรมำภิบำล ผูป้กครอง 

ชุมชน คณะกรรมกำรสถำนศึกษำร่วมมือร่วมใจป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริต” 



พนัธกจิ 
 

1. เสริมสร้ำงจิตส านึกและค่ำนิยม ใหก้บัครูบุคคลำกรทำงกำรศึกษำ นกัเรียนยดึหลกัธรรมำภิบำล 
 

2. บูรณำกำรหน่วยงำนทุกภำคส่วนเพื่อเสริมสร้ำงและพฒันำเครือข่ำยดำ้นกำรป้องกนัและ 
 
ปรำบปรำมกำรทุจริตในสถำนศึกษำ 
 

3. ส่งเสริมบทบำทผูป้กครองชุมชนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำใหเ้ขำ้มำมีส่วนร่มในกำรป้องกนัและ 

ปรำบปรำมกำรทุจริต 

 
4. สร้ำงกลไกและพฒันำระบบกำรตรวจสอบถ่วงดุลกำรใชอ้ ำนำจของเจำหนำ้ท่ีของรัฐใหมี้ 

ควำมเขม้แขงและมีประสิทธิภำพ 
 

5. ส่งเสริม/สนบัสนุนกำรจดัองคค์วำมรู้ในกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริตในสถำนศึกษำ 
อยำ่ง จริงจงัและต่อเน่ือง 

วัตถุประสงค์ 
 

1. เพื่อส่งเสริมและพฒันำกำรบริหำรงำนของส่วนรำชกำรภำยในสถำนศึกษำใหมี้ควำม 

โปร่งใส และเป็นธรรม 
 

2. เพื่อส่งเสริมใหค้รูบุคลำกรทำงกำรศึกษำ นกัเรียนปฏิบติังำนดว้ยควำมซ่ือสัตยสุ์จริตและ 

รับผิดชอบต่อประชำชน 
 

3. เพื่อส่งเสริมใหส้ถำนศึกษำ ปฏิบติัตำมหลกัคุณธรรม จริยธรรมและน ำหลกั 
 
ปรัชญำ เศรษฐกิจพอเพียงมำใชใ้นกำรปฏิบติั 
 

4.เพื่อเสริมสร้ำงควำมเขม้แข็งและกำรมีส่วนร่วมทุกภำคส่วนในกำรป้องกนัและ 

ปรำบปรำมกำรทุจริต 
 
 

ยุทธศาสตร์และมาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี1 : เสริมสร้ำงจิตส ำนึกค่ำนิยมใหส้ถำนศึกษำบริหำรงำนตำมหลกัธรรมำภิบำล 
 
 
วัตถุประสงค์ 
 

มุ่งส่งเสริมเสริมสร้ำงจิตส านึกและค่ำนิยมใหแ้ก่สถำนศึกษำบริหำรงำนตำมหลกัธรรมำภิบำล โดยมี 

ทศันคติวิสัยทศัน์ในกำรร่วมกนัแกไ้ขและรับผิดชอบต่อปัญหำกำรทุจริตและประพฤติมิชอบสถำนศึกษำ 

รวมทั้งกำรรณรงค ์ เผยแพร่ประชำสัมพนัธใ์หทุ้กภำคส่วนมีวินยัเคำรพกฎหมำย กฎและระเบียบท่ีจะเป็น 

กลไกในกำรแกไ้ขปัญหำกำรพฒันำตลอดจนเป็นกำรวำงรำกฐำนในกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริตใน 

ภำครัฐไดอ้ยำ่งมีประสทธิภำพ 



มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 
 

1. ส่งเสริมกำรปฏิบติังำนและการด ำเนินชีวิตตำมหลกัปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
 

1.1 เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเขำ้ใจแก่คร บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นกัเรียนใหป้ฏิบติังำนและ  

ด ำเนินชีวิตตำมหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

        1.2 ประยกุค ์กำรน ำหลกัปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำใชใ้หเ้กิดมรรคผลในทำงปฏิบติั 
 
                      1.3 จดัใหมี้หลกัสูตรกำรเรียนรู้หรือกำรฝึกอบรมเก่ียวกบัการใชห้ลกัปรัชญำของ

เศรษฐกิจพอเพียงแก่ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นกัเรียน  
2. ส่งเสริมใหค้รูบุคลำกรทงกำรศึกษำ นกัเรียนไดเ้รียน และปฏิบติังำนตำมหนำ้ท่ีดว้ยหลกั 

ธรรมำภิบำล 
 

       2.1 ส่งเสริมใหค้รูบุคลำกรทำงกำรศึกษำ นกัเรียนมีควำมรู้ควำมเขำ้ใจรวมทั้ง มีกำร 

ฝึกอบรมเพื่อใหป้ฏิบติังำนตามหลกัธรรมำภิบำล 
 
                   2.2 ส่งเสริมใหค้รบุคลำกรทำงกำรศึกษำ นกัเรียนไดป้ระพฤติปฏิบติัตำมมำตรฐำนทำง 

คุณธรรมและจริยธรรม 
 
                   2.3 ควบคุมก ำกบัดูแลกำรปฏิบติังำนกำรประพฤติปฏิบติัตนของครู บุคลำกรทางกำร ศึกษำ 

นกัเรียนให้เป็นไปตำมหลกัธรรมำภิบำลและมำตรฐำนทำงคุณธรรมและจริยธรรม 
 

3. ก ำหนดใหมี้หลกัสูตรทำงกำรศึกษำเพื่อใชเ้ป็นคร่ืองมือในกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำร  

ทุจริต สถำนศึกษำ 

                  3.1 จดัใหมี้หลกัสูตรทำงกำรศึกษำ/หลกัสูตรกำรฝึอบรม ดำ้นกำรป้องกนัและปรำบปรำม 

กำรทุจริตสถำนศึกษำ 
 

      3.2 ก ำหนดใหห้ลกัสูตรดำ้นกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศึกษำ เป็นหลกัสูตร 

บงัคบัท่ีใชฝึ้กอบรมครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นกัเรียนทุกระดบัชั้น 
 
                  3.3 ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้วิชำกำร ตลอดจนขอ้มูลข่ำวสารดำ้นกำรป้องกนัและ ปรำบปรำม 

กำรทุจริตสถำนศึกษำ 
 

4. ส่งเสริมค่ำนิยมกำรยกยอ่งและเชิดชู ควำมดีควำมซ่ือสัตย ์สุจริตและกำรต่อตำ้นกำรทุจริต 
 

                4.1 ส่งเสริมกำรสร้ำงแรงจูงใจใหค้รูบุคลำกรทำงกำรศึ กษำ นกัเรียนปฏิบติัหนำ้ท่ีรำชกำร 

ดว้ยควำมซ่ือสัตยสุ์จริตเสียสละเพื่อประโยชน ส่วนรวม 
 

               4.2 รณรงค ์เผยแพร่ประชำสัมพนัธ ์ใหส้ังคมมีค่ำนิยมยกยอ่ง เชิดชูและเห็นคุณค่ำของ 

กำรประพฤติปฏิบติัตนตำมหลกัคุณธรรมและจริยธรรม 
 

              4.3 ส่งเสริมเชิดชูหน่วยงานหรือบุคคลทีมีผลงำนดีเด่นดว้ยกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำร 

ทุจริตสถำนศึกษำ 
 
                4.4 ส่งเสริมสนบัสนุนใหทุ้กภำคส่วนร่วมกนัสร้ำงค่ำนิยมในกำรป้องกนัและปรำบปรำม กำร 

ทุจริตสถำนศึกษำ 



๙ 
 
ยุทธศาสตร์ท่ี2 : บูรณำกำรหน่วยงำนทุกภำคส่วนในกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศึกษำ 

 

วัตถุประสงค์ 
 

มุ่งประสำนควำมร่วมมือระหวำ่งหน่วยงำนสถำนศึกษำกบัทุกภำคส่วนในกำรป้องกนัและ 

ปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศึกษำ ส่งเสริมบทบำทและกำรมีส่วนร่วมของผูป้กครอง ชุมชน คณะกรรมกำร 

สถำนศึกษำในกำรติดตำม ตรวจสอบกำรทุจริตหรือประพฤติมิชอบในสถำนศึกษำ เสริมสร้ำงและพฒันำ 

เครือข่ำยผูป้กครอง ชุมชน คณะกรรมกำรสถำนศึกษำใหเ้ป็นกลไกในกำรตรวจสอบ ถ่วงดุล รวมถึง

กำรสร้ำง หลกัประกนัควำมปลอดภยัในกำรแจง้ขอ้มูลหรือเบำะแสในกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริต 
 

มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 
 

1. บูรณำกำรหน่วยงำนสถำนศึกษำกบัองคก์รภำคส่วนเพื่อสร้ำงควำมตระหนกัและปลกูจิตส ำนึก 

กำรเป็นพลเมืองดี 
 

      1.1 ประสำนควำมร่วมมือทำงดำ้นขอ้มลูแะกำรปฏิบติังำนระหวำ่งหน่วยงำนสถำนศึกษา 

องคก์รทกุภำคส่วน 
 
                     1.2 ส่งเสริมสนบัสนุนองคก์รและบุคลำกรทำงดำ้นส่ือสำรมวลชนใหมี้ควำมเขม้แข ็งและ 
 
เป็นอิสระในกำรท าหนำ้ท่ีตรวจสอบและเผยแพร่ขอ้ มูลข่ำวสำรใหส้ำธำรณะชนรับทรำบ 

 
                  1.3 ส่งเสริมสนบันุนใหส้ถำนศึกษำมีระบบอินเทอร์ เน็ต เพื่อท ำกำรเผยแพร่ประชำสัมพนัธ์ 

ในกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศึกษำโดยมีเวบ็บอร์ดติดต่อส่ือสำรระหว่ำงกนั 
 

1.4 เสริมสร้ำงและพฒันำเครือข่ำยผูป้กครองชุมชนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 
 

2. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชนในกำรติดตำมตรวจสอบกำรทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบ 

 
                    2.1 เสริมสร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้ใหผู้ป้กครองชุมชนคณะกรรมกำรสถำนศึ กษำมีควำม 

ต่ืนตวัต่อสภำพปัญหำกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในสถำนศึกษำ 
 

2.2 สร้ำงและพฒันำช่องทำงในกำรรับแจง้ขอ้ม ูลหรือเบำะแส ใหมี้ควำมสะดวกหลำกหลำย  

รวมทั้งสร้ำงหลกัประกนัควำมปลอดภยัใหแ้ก่บุคคลหน่วยงำนหรอขอ้มลูนั้น 
 

         2.3 ส่งเสริมสิทธิในกำรรับรู้และกำรเขา้ถึงข ้อมูลข่ำวสำร 
 
                    2.4 ก ำหนดมำตรกำรสร้ำงแรงจ งใจใหแ้ก่ผูแ้จง้ขอ้มูลหรอข่าวสาร ใหไ้ดรั้บรำงวลัตอบแทน 

 
                    2.5 ใหอ้งคก์รหรือบุคลำกรดำ้นส่ือสำรมวลชนเป็นส่ือกลำงในกำรแสวงหำควำมร่วมมือเพื่อ

ป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศึกษำ 
 

3. พฒันำประสิทธิภาพกำรบริหำรจดักำรศึกษำตำมแนวทำงกำรกระจำยอ ำนำจทำงกำรศึ กษำ 
 

3.1พฒันำประสิทธิภำพกำรบริหำงบประมำณสถำนศึกษำโดยเนน้กำรมีส่วนร่วมจำก 

ทุกภำคส่วน 
 



3.2 พฒันำประสิทธิภำพกำรติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมกลยทุธ ์จุดเนน้เพื่อ 

พฒันำคุณภำพทำงกำรศึกษำ 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี3 : เสริมสร้ำงควำมเขม้แขง็ในกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศึ กษำ 

วัตถุประสงค์ 
 

มุ่งพฒันำระบบและกลไกในกำรตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลกำรใชอ้ ำนำจใหเ้หมำะสม 

ชดัเจนและมีประสทธิภำพสร้ำงกลไกควำมร่วมมือระหวำ่งหน่วยงำนสถำนศึกษำกบัภำคเอกชนใหมี้ 

ศกัยภำพ ในกำร ป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริตส่งเสริมควำมร่วมมือดำ้นกำรป้องกนัและปรำบปรำม 

กำรทุจริตกบัหน่วยงำน ทุกภำคส่วน 
 
มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 

 
1. พฒันำระบบและกลไกกำรตรวจสอบควบคุมพร้อมทั้งสร้ำงควำมโปร่งใสและเป็นธรรมใส 

การบริหำรงำนบุคคลภำยใตร้ะบบคุณธรรม 
 

    1.1 ใหส้ถำนศึกษำท่ีมีพนัธกิจดา้นการป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริตมีโครงสร้ำงของ 

หน่วยงำน อตัรำก ำลงักำรบริหำรงำนบุคคล และงบประมำณท่ีเหมำะสม สอดคลอ้งกบัภำรกิจและควำม 

รับผิดชอบ 
 
                 1.2 สนบัสนุนให้มีกำรตรวจสอบ และถ่วงดุลกำรใชอ้  านำจระหวำ่งหน่วยงำนสถำนศึกษำ 
 
ดว้ยตนเอง 

 
    1.3 ใหส้ถำนศึกษำควบคุมก ำกบัติดตำม ประเมินผลกำรใชอ้ ำนำจในกำรปฏิบติังำนดำ้น 

กำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริต 
 

2 . สร้ำงกลไกควำมร่วม มือระหวำ่งหน่วยงำนสถำนศึกษำกบัภำคเอกชนใหมี้ศยัภำพในกำรป้อง 

กนัและปรำบปรำมกำรทุจริต 
 
                   2.1 วำงแนวทำงและส่งเสริมบทบำทควำมร่วมมือหวำ่งหน่วยงำนสถำนศึกษำกบัภำค 

เอกชน ในกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริต 
 
                   2.2 ประสำนควำมร่วมมือกบัองคก์รภำคเอกชนเก่ียวกยักำรป้องกนัและปรำบปรำมกำร 

ทุจริตในสถำนศึกษำ 
 

3. พฒันำประสิทธิภำพกำรบริหำรจดักำรองคก์ร 

                     3.1 พฒันำประสิทธิภำพกำรบริหำรจดักำรของสถำนศึ กษำ 
 
                    3.2  พฒันำปรับปรุงและเผยแพร่หลกัเกณฑ ์ในกำรบริหำรงำนท่ีโปร่งใสและเป็นธรรม 
 

4. ส่งเสริมประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนดำ้นกำรจดัระบบกำรควบคุมภำยในและบริหำรจดักำรควำม 
 
เส่ียง 

 
                    4.1 ส่งเสริมใหมี้กำรจดัท ำรำยงำนกำรควบคุมภำยในของสถำนศึกษำ 
 



                     4.2 ส่งเสริมสนบัสนุนใหทุ้กสถำน ศึกษำมีแผนกำรตรวจสอบภำยในท่ีเป็นระบบและมี 
 
ประสิทธิภำพ 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี4 : พฒันำศกัยภำพครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นกัเรียนในกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำร 

ทุจริตสถำนศึกษำ  
 
วัตถุประสงค์ 
 

มุ่งพฒันำสมรรถนะ และขีดควำมสำมำรถใหค้รูบุคลำกรทำงกำรศึ กษำ นกัเรียน ในกำร 

ป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศึ กษำใหส้ัมฤทธิผลไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพเพื่ อแกไ้ขสภำพปัญหำ 

กำรทุจริต ใหเ้ป็นระบบอยำ่งต่อเน่ือง สร้ำงมำตรฐำนทงวิชำชีพใหส้ำมำรถร่วมมือหรือประสำนกำรปฏิบติั 

กบัองคก์รทกุ ภำคส่วน 
 
มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 
 

1. พฒันำสมรรถนะและขีดควำมสำมำรถของครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นกัเรียนใน

กำรป้องกนั และปรำบปรำมกำรทุจริต 
 

1.1 ก ำหนดใหค้รบุคลำกรทำงกำรศึกษำ นกัเรียนฝึกอบรมหลกัสูตรดำ้นกำรป้องกนั  

และ ปรำบปรำมกำรทุจริตในสถำนศึกษำ เพื่อใหมี้ควำมเช่ียวชำญ 
 

1.2 ก ำหนดใหมี้หลกัสูตรกำรศึกษำ และหลกัสูตรกำรฝึกอบรมวิชำชีพดำ้นกำรป้องกนั  

และปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศึกษำ 
 

2. สร้ำงมำตรฐำนทำงวิชำชีพดำ้นกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศึกษำ  

                 2.1 ส่งเสริมใหส้ถำนศึกษาร่วมกนัสร้ำงมำตรฐำนจรรยำบรรณวิชำชีพ 

                2.2 ก ำหนดใหมี้หน่วยงำนหลกัเพื่อรับผิดชอบในกำรติดตามประเมินผลรวมถึงกำรลงโทษ 
 
ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นกัเรียน 
 

3. ส่งเสริมกำรปฏิบติังำนของบุคลำกรตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรบริหำรกิจกำรบำ้นเมืองท่ีดี 
 
                   3.1 ส่งเสริมและสนบัสนุนใหมี้กำรฝึกอบรมคร บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นกัเรียนหลกัสูตร 

กำรบริหำรกิจกำรบำ้นเมืองท่ีดี 
 

     3.2 ส่งเสริมและสนบัสนุนใหมี้กำรฝึกอบรมหลกัสูตรคุณธรรมและจริยธรรมในกำรปฏติบติั  

หนำ้ท่ีและแนวทำงปฏิบติัตำม พ.ร.บ. ต่ำงๆ 
 

4. ส่งเสริมและสนบัสนุนใหมี้กำรสร้ำงองคค์วามรู้เร่ืองการป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริต   

ใน สถำนศึกษำ 
 
                   4.1 จดัใหมี้กิจกรรมสร้ำงองคค์วำมรู้ในเร่ืองกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริต 

สถำนศึกษำแก่ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นกัเรียน 
 
                  4.2 ส่งเสริมใหห้น่วยงำนภำครัฐมีกำรแลกเปล่ียนควำมรู้และขอ้มลูข่ำวสำรดำ้นการป้องกนั 

และปรำบปรำมกำรทุจริต 



ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 

1. โรงเรียนหนองโพพิทยาปฏิบติัหนำ้ท่ีดว้ยควำมโปร่งใสและเป็นธรรม 
 

2. คณะครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นกัเรียนมีจิตส ำนึกในกำรเป็นพลเมองดี 

ปฏิบติังำนตำม ระเบียบวินยัและมีควำมซ่ือสัตย ์สุจริต 
 

3. คณะครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นกัเรียนมีควำมรู้เร่ือกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริตใน 

 สถำนศึกษำมำกยิง่ขึ้น 
 

4. โรงเรียนหนองโพพิทยาปฏิบติังำนตำมหลกัคุณธรรม จริยธรรม และยดึ หลกัปรัชญำของ

เศรษฐกิจ พอเพียงเป็นแนวทำงปฏิบติั 
 

5. โรงเรียนหนองโพพิทยามีควำมเขำ้ใจและใหค้วำมร่วมมือในกิจกรรมกำรป้องกนัและปรำบ 

ปรำมกำร ทุจริตในสถำนศึกษำส่งผลต่อกำรเจริญเติบโทำงเศรษฐกิจและสังคมในสถำนศึกษำไดอ้ยำ่ง 

มัน่คงและยัง่ยนืตลอดไป 

 

บทสรุป 

 

แผนปฏิบติักำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริตโรงเรียนหนองโพพิทยา ประจ าปีงบประมาณ 

2565 จดัท าขึ้นเพื่อเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนในดำ้นกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริต 

ของสถำนศึกษำปฏิบติังำนในดำ้นกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริตใหบ้รรลุตำมวตัถุประสงคเ์กิด 

ผลสัมฤทธ์ิตำมท่ีคำดหวงัไว ้ท ำใหก้ำรปฏิบติัรำชกำรตำมอ ำนำจหนำ้ท่ีของขำ้รำชกำรเป็นไปในลกัษณะท่ีมี 

ควำมรับผิดชอบ ท ำใหผู้ป้กครอง ชุมขน คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ มีควำมเช่ือมัน่ในควำมมีคุณธรรม  

ควำมมีจริยธรรม กำรปฏิบติัหนำ้ท่ีโดยกำรค ำนึงถึงประโยชน์ ส่วนรวมมำกกวำ่ประโยชน์ ส่วนตน และกำร

ยดึ มัน่ใหลกัธรรมำภิบำล สำมำรถแกไ้ขปัญหำกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของคณะครู บุคลำกรทำงกำร 

ศึกษำ นกัเรียนใหล้ดนอ้ยลงไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพและบงัเกิดผลอยำ่งเป็นรูปธรรมมำกยิง่ขึ้น 

ดงันั้น ในกำรด ำเนินงำนดำ้นกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศึกษำ ตอ้งบูรณำกำรและ 

อำศยัควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วน และจะตอ้งปฏิบติัอยำ่งต่อเน่ืองใหเ้ป็นระบบ โดยหำกมีกำรบูรณำกำร 

ควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วนอยำ่งจริงจงัและต่อเน่ืองแลว้จะส่งผลต่อกำรบรรลุตำมผลสัมฤทธ์ิท่ีคำดหวงัไว ้

ส่วนรำชกำรและสถำนศึกษำ ปฏิบติัหนำ้ท่ีดว้ยควำมโปร่งใสและเป็นธรรม คณะครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

นกัเรียน มีควำมรู้เร่ืองกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริตในสถำนศึกษำมำกยิง่ขึ้น มีจิตส ำนึกในกำรเป็น 

พลเมืองดีปฏิบติังำนตำมระเบียบวินยั และมีควำมซ่ือสัตยสุ์จริต ทุกภำคส่วนมีควำมเขำ้ใจและใหค้วำมร่วมมื 

อในกิจกรรมกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศึกษำปฏิบติังำนตำมหลกัคุณธรรมจริยธรรม และ

ยดึหลกัปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทำงปฏิบติัรวมถึงส่งผลต่อกำรพฒันำเศรษฐกิจและสังคมใน 

ระดบัทอ้งถ่ินและระดบัประเทศใหย้ ัง่ยนือีกดว้ย                                                                                           
    
                                                          
 

     ( นายบรรยวสัถ ์   ศิริอารยะชยั  ) 

     ผูอ้  ำนวยกำรโรงเรียนหนองโพพิทยา 

Mobile User


