
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติการป้องกนัการทุจริต ประจ ำปีการศึกษา 2564 
            

โรงเรียนบ้ำนหนองมดแดง(รำษฎร์ประสิทธ์ิวทิยำคม) 
                 

ส ำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษำบุรีรัมย์ศึกษำ เขต 3 
                                    ส ำนักงานคณะกรรมกรการศึกษาขั้นพ้ืนฐำน 

          กระทรวงศึกษาธิการ 



 
แผนปฏิบัติการการป้องกันารทุจริตประจ าปี 
 
หลกัการและเหตุผล 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรพฒันำระบบรำชกำร (ก.พ.ร.) ก ำหนดประเมินผลกำรปฏิบติัรำชกำรตำมค ำ 
รับรองกำรปฏิบติัรำชกำรของโรงเรียนบา้นหนองมดแดง(ราษฎร์ประสิทธ์ิวิทยาคม)ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2564ตวัช้ีวดัท่ี7ระดบัควำมส ำเร็จ ของกำร
ด าเนินกำรตำมมำตรกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริตโดยพิจำรณำจำกผลส ำเร็จของ  
กำรด ำเนิกำรตำมแผนปฏิบตักำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศึกษำ เพื่อขบัเคล่ือนยทุธศำสตร์ ชำติ 
วำ่ดว้ยกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศกษำ และกำรจดักำรขอ้ร้องเรียนเร่องกำรทุจริต กำร 
ปฏิบติัหรอละเวน้กำรปฏิบติัหนำ้ท่ีโดยมิชอบของครู บุคลำกรทำงกำรศกษำ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 และ 
ขอ้กล่ำวหำครู บุคลำกรทำงกำรศกษำ ท่ีไม่ไดป้ฏิบติัหนำ้ท่ีรำชกำรดว้ยควำมรับผิดชอบต่อประชำชน ไม่มี 
คุณธรรม ไม่มีจริยธรรม ไม่ค  ำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นท่ีตั้ง และไม่มีธรรมำภิบำล ตำมท่ีมีกฎหมำย 
ระเบียบ แบบแผนของทำงรำชกำรท่ีเก่ียวขอ้งไดก้ ำหนดไวใ้นปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 กำรตรวจสอบและน า 
เร่ืองร้องเรียนเขำ้สู่กระบวนกำรสอบสวนขอ้เทจ็จริง กำรแจง้ตกัเตือน ด ำเนินคดี ตำมระเบียบ ขอ้ 
กฎหมำยท่ีก ำหนดไวใ้นปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
 

ในกำรจดัท ำแผนปฏิบติักำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริตโรงเรียนบา้นหนองมดแดง(ราษฎร์
ประสิทธ์ิวิทยาคม)ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. 2564 โรงเรียนบา้นหนองมดแดง(ราษฎร์ประสิทธ์ิวิทยาคม)
ไดท้ ำกำรศึกษำและวิเครำะหขอ้มูลจำกแผนปฏิบติักำร  
ป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศกษำ และผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบติักำรป้องกนัและ 
ปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 โดยก ำหนดใหส้ถำนศึกษำตอ้งจดัท ำ 
แผนปฏิบติักำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริตในหน่วยงำนของตน เพื่อสนบัสนุนและสอดคลอ้งกบั 
ยทุธศำสตร์วำ่ดว้ยกำรปรำบปรำมำรทุจริตสถำนศกษำ 4 ยทุธศำสตร์ดงัน้ี 
 

ยทุธศำสตร ท่ี1 เสริมสร้ำงจิตส ำนึกค่ำนิยม ใหส้ถำนศึกษำบริหำรงำนตามหลกัธรรมำภิบำล 
ยทุธศำสตร ท่ี2 บูรณำกำรหน่วยงำนทุกภำคส่วนในกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริต 

สถำนศึกษำ 
ยทุธศำสตร ท่ี3 เสริมสร้ำงควำมเขม้แขงในกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศึกษำ  
ยทุธศำสตร ท่ี4 พฒันำศกัยภำพคร บุคลำกรทำงกำรศกษำ นกัเรียนในกำรป้องกนัและ 

ปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศึกษำ 
 
วิสัยทัศน์ 
 

“ครู บุคลำกรทำงกำรศกษำ นกัเรียนบริหำรงำนตำมหลกัธรรมำภิบำล ผูป้กครอง ชุมชน 
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ ร่วมมอร่วมใจป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริต 



 
พนัธกจิ 
 

1. เสริมสร้ำงจิตส านึกและค่ำนิยม ใหก้บัครุคลำกรทำงกำรศึกษำ นกัเรียนยดึหลกัธรรมำภิบำล 
 

2. บูรณำกำรหน่วยงำนทุกภำคส่วนเพื่อเสริมสร้ำงและพฒันำเครือข่ำยดำ้นกำรป้องกนัและ  
ปรำบปรำมกำรทุจริตในสถำนศึกษำ  

3. ส่งเสริมบทบำทผูป้กครอง ชุมชนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำใหเ้ขำ้มำมีส่วนร่มในกำรป้องกนัและ 

ปรำบปรำมกำรทุจริต 

4. สร้ำงกลไกและพฒันำระบบกำรตรวจสอบ 

ถ่วงดุลกำรใชอ้ ำนำจของเจำหนำ้ท่ีของรัฐใหมี้ควำม เขม้แขงและมีประสิทธิภำพ  
5. ส่งเสริม/สนบัสนุนกำรจดัองคค์วำมร้ในกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริตในสถำนศึกษำ 

อยำ่ง จริงจงัและต่อเน่ือง 
วัตถุประสงค์ 

 
1. เพื่อส่งเสริมและพฒันำกำรบริหำรงำนของส่วนรำชกำรภำยในสถำนศึกษำใหมี้ควำมโปร่ง

ใส และเป็นธรรม 
 

2. เพื่อส่งเสริมใหค้รบุคลำกรทำงกำรศึกษำ นกัเรียนปฏิบติังำนดว้ยควำมซือสัตยสุ์จริตและ 
รับผิดชอบต่อประชำชน 
 

3. เพื่อส่งเริมใหส้ถำนศึกษำ ปฏิบติัตำมหลกัคุณธรรม จริยธรรมและน ำหลกั  
ปรัชญำ เศรษฐกิจพอเพียงมำใชใ้นกำรปฏิบติั 
 

4.เพื่อเสริมสร้ำงควำมเขม้แขงและกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนในกำรป้องกนัและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต 
 
 
ยุทธศาสตร์และมาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 
 
ยุทธศาสตร์ท่ี1 : เสริมสร้ำงจิตส ำนึกค่ำนิยมใหส้ถำนศึกษำบริหำรงำนตำมหลกัธรรมำภิบำล   
วัตถปุระสงค์ 
 

มุ่งส่งเสริมเสริมสร้ำงจิตส านึกและค่ำนิยมใหแ้ก่สถำนศกษำบริหำรงำนตำมหลกัธรรมำภิบำลำ โดยมี 
ทศันคติวิสัยทศัน์ในกำรร่วมกนัแกไ้ขและรับผิดชอบต่อปัญหำกำรทุจริตและประพฤติมิชอบสถำนศึกษำ 
รวมทั้งกำรรณรงค ์เผยแพร่ประชำสัมพนัธ์ใหทุ้กภำคส่วนมีวินยัเคำรพกฎหมำย กฎและระเบียบท่ีจะเป็น 
กลไกในกำรแกไ้ขปัญหำกำรพฒันำตลอดจนเป็นกำรวำงรำกฐำนในกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริตใน 
ภำครัฐไดอ้ยำ่งมีประสทธิภำพ 
มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 

 



1. ส่งเสริมกำรปฏิบติังำนและการด ำเนินชีวิตตำมหลกัปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
 

1.1 เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเขำ้ใจแก่คร บุคลำกรทำงกำรศกษำ 
นกัเรียนใหป้ฏิบติังำนและ ด ำเนินชีวิตตำมหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1.2 ประยกุต ์กำรน ำหลกัปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำใชใ้หเ้กิดมรรคผลในทำงปฏิบติั  
1.3 จดัใหมี้หลกัสูตรกำรเรียนรู้หรกำรฝึกอบรมเก่ียวอบบำรใชห้ลกัปรัชญำเศษฐกิจ 

พอเพียงแก่ครบุคลำกรทำงกำรศกษำ นกัเรียน  
2. ส่งเสริมใหค้รบุคลำกรทงกำรศึกษำ นกัเรียนไดเ้รียน และปฏิบงัำนตำมหนำ้ท่ีดว้ยหลัิก 

ธรรมำภิบำล  
2.1 ส่งเสริมใหค้รบุคลำกรทำงกำรศกษำ นกัเรียนมีควำมรู้ควำมเขำ้ใจรวมทั้งมีกำร 

ฝึกอบรมเพื่อใหป้ฏิบติังำนตมหลกัธรรมำภิบำล  
2.2 ส่งเสริมใหค้รบุคลำกรทำงกำรศึกษำ นกัเรียนไดป้ระพฤติปฏินติัตน

ตำมมำตรฐำนทำง คุณธรรมและจริยธรรม  
2.3 ควบคุมก ำกบัด แลกำรปฏิบติังำนกำรประพฤติปฏิบติัตนของคร บุคลำกรทงกำร 

ศกษำ นกัเรียนใหเ้ป็นไตำมหลกัธรรมำภิบำและมำตรฐำนทำงคุณธรรมและจริยธรรม  
3. ก ำหนดใหมี้หลกัสูตรทำงกำรศกษำเพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือ

ในกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริต สถำนศึกษำ 
 

4. ส่งเสริมค่ำนิยกำรยกยอ่งและเชิดช ควำมดีควำมซ่ือสัตย สุจริตและกำรต่อตำ้นกำรทุจริต 
 

4.1 ส่งเสริมกำร้ำงแรงจใจให้ครงบุคลำกรทำงกำรศ กษำ นกัเรียนปฏิบติัหนำ้ท่ีรำชกำร 
ดว้ยควำมซ อสัตยสุ่จริตเสียสละเพื่อประโยชน ส่วนรวม  

4.2 รณรงค เผยแพร่ประชำสัมพนัธ์ใหส้ังคมมีค่ำนิยมยกยอ่ง เชิดชและเห็น
คุณค่ำของกำร ประพฤติปฏิบติัตนตำมหลกัคุณธรรมและจริยรรม 
ยุทธศาสตร์ท่ี2 : บูรณำกำรหน่วยงำนทุกภำคส่วนในกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศกษำ 

 
วัตถุประสงค์ 
 

มุ่งประสำนควำมร่วมมือระหวำ่งหน่วยงำนสถำนศึกษำกบัทุกภำคส่วนในกำรป้องกนัและ 
ปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศึกษำ ส่งเสริมบทบำทและกำรมีส่วนร่วมของผูป้กครอง ชุมชน คณะกรรมกำร 
สถำนศึกษำในกำรติดตำม ตรวจสอบกำรทุจริตหรอประพฤติมิชอบในสถำนศึกษำ เสริมสร้ำงและพฒันำ 
เครือข่ำยผูป้กครอง ชุมชน คณะกรรมกำรสถำนศึกษำใหเ้ป็นกลไกในกำรตรวจสอบ ถ่วงดุลรวมถึงกำรสร้ำง 
หลกัประกนัควำมปลอดภยัในกำรแจง้ขอ้มูลหรือเบำะแสในกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริต 
มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 

 
1. บูรณำกำรหน่วยงำนสถำนศ กษำกบัองคกรทุภำคส่วนเพื่อสร้ำงควำมตระหนกัและปลกจิตส ำนึก 

กำรเป็นพลเมืองดี  
1.1 ประสำนควำมร่วมมือทำงดำ้นขอ้มูลแะกำรปฏิบตังำนระหวำ่งหน่วยงำน  
1.2 ส่งเสริมสนบัสนุนองคกรและบุคลำกรทำงดำ้นส่อสำรมวลชนใหมี้ควำมเขมแขงและ  



เป็นอิสระในกำรท หนำ้ท่ีตรวจสอบและเผยแพร่ขอ้มูลข่ำวสำรใหส้ำธำรณชนรับทรำบ 
  

1.3 เสริมสร้ำงและพฒันำเครอข่ำยผปกครองชุมชนคณะกรรมกำรสถำนศกษำ 
 
2.พฒันำประสิทธิภาพกำรบริหำรจดักำรศกษำตำมแนวทำงกำรกระจำยอ ำนำจทำงกำรศึกษำ  

2.1 พฒันำประสิทธิภำพกำรบริหำงบประมำณส ำนกังำนเขตพนท่ีกำรศึกษำและ 
สถำนศึกษำโดยเนน้กำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วน  

2.2 พฒันำประสิทธิภำพกำรติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมกลยทุธ จุดเนน้เพื่อ
พฒันำคุณภำพทำงกำรศกษำ 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี3 : เสริมสร้ำงควำมเขม้แขง็ในกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศึกษำ 

วัตถุประสงค์ 
 

มุ่งพฒันำระบบและกลไกในกำรตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลกำรใชอ้ ำนำจใหเ้หมำะสม 
ชดัเจนและมีประสทธิภำพสร้ำงกลไกควำมร่วมอระหว่ำงหน่วยงำสถำนศ กษำกบัภำคเอกชนใหมี้ศกัยภำพ 
ในกำร 
ป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริตส่งเสริมควำมร่วมอดำ้นกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริตกบัหน่วยงำน 
ทุกภำคส่วน 

 
มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 

 
1. พฒันำระบบและกลไกในกำรตรวจสอบ 

ควบคุมพร้อมทั้งสร้ำงควำมโปร่งใสและเป็นธรรมในกำร 

บริหำรงำนบุคคลภำยใตร้ะบบคุณธรรม 
 

1.1 ใหส้ถำนศึกษำท่ีมพนัธกิจดำ้รป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริตมีโครงสร้ำงของ 
หน่วยงำน อตัรำก ำลงักำรบริหำรงำนบุคล และงบประมำณท่ีเหมำะสม สอดคลอ้งกบัภำรกิจและควำม 
รับผิดชอบ 
 

1.2 สนบัสนุนใหมี้กำรตรวจสอ และถ่วงดุลกำรใชอ้  านำจระหวำ่งหน่วยงำนสถำนศกษำ  
ดว้ยตนเอง 

 
1.3 ใหส้ถำนศึกษำควบคุมก ำกบัติดตำม ประเมินผลกำรใชอ้ ำนำจในกำรปฏิบตังำนดำ้น 

กำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริต 
 

2 . สร้ำงกลไกควำมร่วม อระหวำ่งหน่วยงำนสถำนศึษำกบัภำคเอกชนใหมี้ศยัภำพในกำรป้องกนั 
และปรำบปรำมกำรทุจริต 

 
2.1 วำงแนวทำงและส่งเสริมบทบำทควำมร่วมมอหวำ่งหน่วยงำสถำนศึษำกบั 

ภำคเอกชน ในกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริต 
 



2.2ประสำนควำมร่มมอกบัองคกรภำคเอกชนเก่ียวกบัการป้องกนัและปรำบปรำมกำร 
ทุจริตในสถำนศึกษำ 

 
3. พฒันำประสิทธิภำพกำรบริหำรจดักำรองคก์ร 

3.1    พฒันำประสิทธิภำพกำรบริหำรจดักำรของสถำนศึกษำ 
 

3.2    พฒันำปรับปรุงและเผยพร่หลกัเกณฑ ในกำรบริหำรงำนท่ีโปร่งใสและเป็นธรรม 
 

4. ส่งเสริมประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนดำ้นกำรจดัระบบกำรควบคุมภำยในและบริหำรจดักำควำม 
 
เส่ียง  

4.1 ส่งเสริมใหมี้กำรจดัท ำรำยงำนกำรควบคุมภำยในของสถำนศึกษำ  
4.2 ส่งเสริมสนบัสนุนใหทุ้กสถำศึกษำมีแผนกำรตรวจสอบภำยในท่ีเป็นระบบและมี  

ประสิทธิภำพ 
 
ยุทธศาสตร์ท่ี4 : พฒันำศกัยภำพครูบุคลำกรทำงกำรศกษำ นกัเรียนในกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำร 

ทุจริตสถำนศกษำ   
วัตถุประสงค์ 
 

มุ่งพฒันำสมรรถนะ และขีดควำมสำมำรถใหค้รบุคลำกรทำงกำรศึษำนกัเรียน ในกำร 
ป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศึกษำใหส้ัมฤทธิผลไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพเพื่อแกไ้ขสภำพปัญหำกำร
ทุจริต ให้เป็นระบบอยำ่งตอเน่ือง
สร้ำงมำตรฐำนทงวิชำชีพให้สำมำรถร่วมมอหรอประสำนกำรปฏิบติักบัอคก์รทกุภำคส่วน 
 
มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 
 

1. พฒันำสมรรถนะและขีดควำมสำมำรถของครูบุคลำกรทำงกำรศึกษำนกัเรียนในกำรป้องกนั 
และปรำบปรำมกำรทุจริต 
 

1.1 ก ำหนดใหค้รบุคลำกรทำงกำรศึกษำ นกัเรียนฝึกอบรมหลกัสูตรดำ้นกำรปองกนั 
และ ปรำบปรำมกำรทุจริตในสถำนศึกษำ เพื่อใหมี้ควำมเช่ียชำญ 
 

1.2 ก ำหนดใหมี้หลกัสูตรกำรศึกษำและหลกัสูตร 
กำรฝึกอบรมวิชำชีพดำ้นกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศึกษำ 

 
2. สร้ำงมำตรฐำนทำงวิชำชีพดำ้นกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศึกษำ  

2.1 ส่งเสริมใหส้ถำนศึกษาร่วมกนัสร้ำงมำตรฐำนจรรยำบรณวิชำชีพ 

2.2 ก ำหนดใหมี้หน่วยงำนหลกัพื่อรับผิดชอบในกำรติดตมประเมินผลรวมถึงกำรลงโทษ  
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ นกัเรียน 
 

3. ส่งเสริมกำรปฏิบติังำนของบุคลำกรตามหลกัเกณฑและวิธีกำรบริหำรกิจำรบำ้นเมืองท่ีดี 
 



3.1 ส่งเสริมและสนบัสนุนใหมี้กำรฝึกอบรมครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
นกัเรียนหลกัสูตร กำรบริหำรกิจกำรบำ้นเมืองท่ีดี 
 

3.2 ส่งเสริมและสนบัสนุนใหมี้กำรฝึอบรมหลกัสูตรคุณธรรมและจริยธรรมในกำรปฏติบติั 
หนำ้ท่ีและแนวทำงปฏิบติัตำม พ.ร.บ. ต่ำงๆ 
 

4. ส่งเสริมและสนบัสนุนใหมี้กำรสร้ำงองคค์วำมรู้เร่ือง
กำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริตใน สถำนศึกษำ 
 

4.1จดัใหมี้กิจกำรรสร้ำงองคควำมรู้ในเร่ืองกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริต 
สถำนศึกษำแก่ครูบุคลำกรทำงกำรศึกกษำ นกัเรียน 
 

4.2 ส่งเสริมใหห้น่วยงำนภำครัฐมีกำรแลเปล่ียนควำมรและขอ้มูลข่ำวสำรดำ้นการป้องกนั 
และปรำบปรำมกำรทุจริตผลท่ีคำดวา่จะไดรับ 
 

1. โรงเรียนบา้นหนองมดแดง(ราษฎร์ประสิทธ์ิวิทยาคม)ปฏิบติัหนำ้ท่ีดว้ยควำมโปร่งใสและเป็นธรรม 
 

2. คณะครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นกัเรียนมีจิตส ำนึกในกำรเป็นพลเมืองดี 
ปฏิบติังำนตำม ระเบียบวินยัและมีควำมซ่ือสัตยสุ์จริต  

3. คณะครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นกัเรียนมีควำมรู้เร่ืองกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริตใน 
สถำนศึกษำมำกยิง่ขึ้น  

4. โรงเรียนบา้นหนองมดแดง(ราษฎร์ประสิทธ์ิวิทยาคม)ปฏิบติังำนตำมหลกัคุณธรรม 
จริยธรรม และยดึหลกัปรัชญำเศรษฐกิจ พอเพียงเป็นแนวทำงปฏิบติั  

5. โรงเรียนบา้นหนองมดแดง(ราษฎร์ประสิทธ์ิวิทยาคม)มีควำมเขำ้ใจและใหค้วำมร่วมมือ
ในกิจรรมกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำร ทุจริตในสถำนศึกษำ  

6. ส่งผลต่อกำรเจริญเติบโทำงเศรษฐกิจและสังคมในสถำนศึกษำไดอ้ยำ่งมัน่คงและยัง่ยนืตลอดไป 
 
 
บทสรุป 
 

แผนปฏิบติักำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริตโรงเรียนบา้นหนองมดแดง(ราษฎร์ประสิทธ์ิ
วิทยาคม)ประจ ำปีงบประมำณพ.ศ. 2563จดัท ำขึ้นเพื่อใชเ้ป็น
แนวทำงในกำรด ำเนินงำนในดำ้นกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริตของ 
สถำนศึกษำปฏิบติังำนในดำ้นกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริตใหบ้รรลุตำมวตัถุประสงคเ์กิด 
ผลสัมฤทธ์ิตำมท่ีคำดหวงัไว ้ท ำใหก้ำรปฏิบติัรำชกำรตำมอ ำนำจหนำ้ท่ีของขำ้รำชกำรเปนไปในลกัษณะท่ีมี 
ควำมรับผิดชอบ ท ำใหผู้ป้กครอง ชุมขน คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ มีควำมเช่ือถือในควำมมีคุณธรรม 
ควำมมีจริยธรรม กำรปฏิบติัหนำ้ท่ีโดยกำรค ำนึงถึงประโยชน์ ส่วนรวมมำกกวำ่ประโยชน์ ส่วนตน และกำร
ยดึ มัน่ใหลกัธรรมำภิบำล สำมำรถแกไ้ขปัญหำกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของคณะครู บุคลำกรทำงกำร 
ศึกษำ นกัเรียนใหล้ดนอ้ยลงไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพและบงัเกิดผลอยำ่งเป็นรูปธรรมมำกยิง่ขึ้น 



ดงันั้น ในกำรด ำเนินงำนดำ้นกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศึกษำ ตอ้งบูณำกำรและร 
อำศยัควำมร่วมมอจำกทุกภำคส่วน และจะตอ้งปฏิบติัอยำ่งต่อเน่ืองให้เป็นระบบ โดยหำกมีกำรบูรณำกำร 
ควำมร่วมมอจำกทุกภำคส่วนอยำ่งจริงจงัและต่อเน่ืองแลว้จะส่งผลต่อกำรบรรลุตำมผลสัมฤทธ์ิท่ีคำดหวงัไว ้
ส่วนรำชกำรและสถำนศึกษำ ปฏิบติัหนำ้ท่ีดว้ยควำมโปร่งใสและเป็นธรรม คณะครูบุคลำกรทำงกำรศกษำ 
นกัเรียน มีควำมร้เร่ืององกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริตในสถำนศึกษำมำกยิง่ขึ้น มีจิตส ำนกในกำรเป็น 
พลเมืองดีปฏิบติังำนตำมระเบียบวินยั และมีควำมซ่ือสัตยสุจริต ทุกภำคส่วนมีควำมเขำ้ใจและใหค้วำม ร่วมมือ 
ในกิจกรรมกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศึกษำปฏิบติังำนตำมหลกัคุณธรรมจริยธรรม และ
ยดึหลกัปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทำงปฏิบติัรวมถึงส่งผลต่อกำรพฒันำเศรษฐกิจและสังคมใน 
ระดบัจงัหวดัและระดบัประเทศใหย้ ัง่ยนือีกด้วย                                                                                           
    
                                                          
 
 

     นายวิสิต  สุธรรม 
ผูอ้  ำนวยกำรโรงเรียนบา้นหนองมดแดง(ราษฎร์ประสิทธ์ิวิทยาคม) 







 


