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โรงเรียนไพศำลพิทยำคม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษำ เขต 32
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

แผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริตประจาปี 2564
หลักการและเหตุผล
สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร (ก.พ.ร.) กำหนดประเมินผลกำรปฏิบัตริ ำชกำรตำมคำ
รับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของโรงเรียนไพศาลพิทยาคม้ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ตัวชี้วัดที่7 ระดับ
ควำมสำเร้จของกำรดำเนินกำรตำมมำตรกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตโดยพิจำรณำจำกผลสำเร้จของ
กำรดำเนิกำรตำมแผนปฏิบัตกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศ้กษำ เพ้่อขับเคล้่อนยุทธศำสตร้ชำติ
ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศกษำ และกำรจัดกำรข้อร้องเรียนเร่องกำรทุจริต กำร
ปฏิบัติหรอละเว้นกำรปฏิบัตหิ น้ำที่โดยมิชอบของคร้บุคลำกรทำงกำรศ้กษำ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 และ
ข้อกล่ำวหำคร้บุคลำกรทำงกำรศกษำ ที่ไม่ได้ปฏิบัตหิ น้ำที่รำชกำรด้วยควำมรับผิดชอบต่อประชำชน ไม่มี
คุณธรรม ไม่มีจริยธรรม ไม่คำน้งถ้งประโยชน้ส่วนรวมเป้นที่ตั้ง และไม่มีธรรมำภิบำล ตำมที่มกี ฎหมำย ระเบียบ
แบบแผนของทำงรำชกำรที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 กำรตรวจสอบและนำ
เร้่องร้องเรียนเข้ำส้่กระบวนกำรสอบสวนข้อเท้จจริง กำรแจ้งตักเต้อน ดำเนินคดีอ่นๆ ตำมระเบียบ ข้อ
กฎหมำยที่กำหนดไว้ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
ในกำรจัดทำแผนปฏิบัตกิ ำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตโรงเรียนไพศาลพิทยาคม้ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 โรงเรียนไพศาลพิทยาคม้ได้ทำกำรศ้กษำและวิเครำะหข้อม้ลจำกแผนปฏิบัตกิ ำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศกษำ และผลกำรดำเนินกำรตำมแผนปฏิบัตกิ ำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศ้กษำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 โดยกำหนดให้สถำนศ้กษำต้องจัดทำ
แผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในหน่วยงำนของตน เพ้่อสนับสนุนและสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร้ว่ำด้วยกำรปรำบปรำมำรทุจริตสถำนศกษำ 4 ยุทธศำสตร้ดังนี้
ยุทธศำสตร ที่1 เสริมสร้ำงจิตสำน้กค่ำนิยม ให้สถำนศ้กษำบริหำรงำนตามหลักธรรมำภิบำล
ยุทธศำสตร ที่2 บ้รณำกำรหน่วยงำนทุกภำคส่วนในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
สถำนศ้กษำ
ยุทธศำสตร ที่3 เสริมสร้ำงควำมเข้มแข้งในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศ้กษำ
ยุทธศำสตร ที่4 พัฒนำศักยภำพคร้บุคลำกรทำงกำรศ้กษำ นักเรียนในกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศ้กษำ
วิสัยทัศน์
“คร้บุคลำกรทำงกำรศ้กษำ นักเรียนบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำล ผ้ปกครอง
ชุมชน คณะกรรมกำรสถำนศ้กษำ ร่วมม้อร่วมใจป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต”

พันธกิจ
1. เสริมสร้ำงจิตสำน้กและค่ำนิยม ให้กับคร้้บุคลำกรทำงกำรศ้กษำ นักเรียนย้ดหลักธรรมำภิบำล
2. บ้รณำกำรหน่วยงำนทุกภำคส่วนเพ้่อเสริมสร้ำงและพัฒนำเคร้อข่ำยด้ำนกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตในสถำนศ้กษำ
3. ส่งเสริมบทบำทผ้ปกครอง ชุมชนคณะกรรมกำรสถำนศ้กษำให้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต
4. สร้ำงกลไกและพัฒนำระบบกำรตรวจสอบ ถ่วงดุลกำรใช้อำนำจของเจ้าหน้ำที่ของรัฐให้มีควำม
เข้มแข้งและมีประสิทธิภำพ
5. ส่งเสริม/สนับสนุนกำรจัดองค้ควำมร้ในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในสถำนศกษำ อย่ำง
จริงจังและต่อเน้่อง
วัตถุประสงค์
1. เพ้่อส่งเสริมและพัฒนำกำรบริหำรงำนของส่วนรำชกำรภำยในสถำนศ้กษำให้มีควำมโปร่งใส
และเป็นธรรม
2. เพ้่อส่งเสริมให้คร้้บุคลำกรทำงกำรศ้กษำ นักเรียนปฏิบัติงำนด้วยควำมซ้่อสัตย้สุจริตและ
รับผิดชอบต่อประชำชน
3. เพ้่อส่งเริมให้สถำนศ้กษำ ปฏิบัติตำมหลักคุณธรรม จริยธรรมและนำหลัก
ปรัชญำ เศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในกำรปฏิบัติ
4. เพ้่อเสริมสร้ำงควำมเข้มแขงและกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนในกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต
ยุทธศาสตร์และมาตรการ/แนวทางดาเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่1 : เสริมสร้ำงจิตสำน้กค่ำนิยมให้สถำนศ้กษำบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำล
วัตถุประสงค์
มุ่งส่งเสริมเสริมสร้ำงจิตสำน้กและค่ำนิยมให้แก่สถำนศกษำบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำลำ โดยมี
ทัศนคติวิสัยทัศน้ในกำรร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหำกำรทุจริตและประพฤติมิชอบสถำนศ้กษำ
รวมทั้งกำรรณรงค้เผยแพร่ประชำสัมพันธ้ให้ทุกภำคส่วนมีวนิ ัยเคำรพกฎหมำย กฎและระเบียบทีจ่ ะเป็น
กลไกในกำรแก้ไขปัญหำกำรพัฒนำตลอดจนเป็นกำรวำงรำกฐำนในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตใน
ภำครัฐได้อย่ำงมีประส้ทิ ธิภำพ

มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน
1. ส่งเสริมกำรปฏิบัตงิ ำนและการดำเนินชีวิตตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
1.1 เสริมสร้ำงควำมร้้ควำมเข้ำใจแก่คร้บุคลำกรทำงกำรศ้กษำ นักเรียนให้ปฏิบัติงำนและ
ดำเนินชีวิตตำมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.2 ประยุกต้กำรนำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ให้เกิดมรรคผลในทำงปฏิบัติ
1.3 จัดให้มีหลักส้ตรกำรเรียนร้หร้อกำรฝึกอบรมเกี่ยวกบการใช้หลักปรัชญำเศษฐกิจ
พอเพียงแก่คร้้บุคลำกรทำงกำรศ้กษำ นักเรียน
2. ส่งเสริมให้คร้้บุคลำกรทงกำรศ้กษำ นักเรียนได้เรียน และปฏิบังำนตำมหน้ำที่ด้วยหลิัก
ธรรมำภิบำล
2.1 ส่งเสริมให้ครบุคลำกรทำงกำรศ้กษำ นักเรียน มีควำมร้ควำมเข้ำใจรวมทัง้ กำร
ฝึกอบรมเพ้่อให้ปฏิบัตงิ ำนตามหลักธรรมำภิบำล
2.2 ส่งเสริมให้คร้้บุคลำกรทำงกำรศ้กษำ นักเรียนได้ประพฤติปฏิบัติตนตำมมำตรฐำนทำง
คุณธรรมและจริยธรรม
2.3 ควบคุมกำกับด้แลกำรปฏิบัตงิ ำนกำรประพฤติปฏิบัติตนของคร้บุคลำกรทางกำร
ศ้กษำ นักเรียน ให้เป็นไตำมหลักธรรมำภิบำลและมำตรฐำนทำงคุณธรรมและจริยธรรม
3. กำหนดให้มหี ลักส้ตรทำงกำรศ้กษำเพ้่อใช้เป็นคร้่องม้อในกำรป้องกนและปรำบปรำมกำรทุจริต
สถำนศ้กษำ
3.1 จัดให้มีหลักส้ตรทำงกำรศ้กษำ/หลักส้ตรกำรฝึอบรม ด้ำนกำรป้องันและปรำบปรำม
กำรทุจริตสถำนศ้กษำ
3.2 กำหนดให้หลักส้ตรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศ้กษำ เป็นหลักส้ตร
บังคับที่ใช้ฝ้กอบรมคร้บุคลำกรทำงกำรศ้กษำ นักเรียนทุกระดับ
3.3 ส่งเสริมแหล่งเรียนร้ทางวิชำกำร ตลอดจนข้อม้ลข่ำวสารด้ำนกำรป้องักนและ ปรำบปรำม
กำรทุจริตสถำนศ้กษำ
4. ส่งเสริมค่ำนิยม้กำรยกย่องและเชิดช้ควำมดีควำมซ้่อสัตย้สุจริตและกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
4.1 ส่งเสริมกำร้ำงแรงจ้งใจให้คร้้บุคลำกรทำงกำรศ้กษำ นักเรียน ปฏิบัติหน้ำทีร่ ำชกำร
ด้วยควำมซ้่อสัตย่สจุ ริตเสียสละเพ้่อประโยชน้ส่วนรวม
4.2 รณรงค้เผยแพร่ประชำสัมพันธ้ให้สงั คมมีค่ำนิยมยกย่อง เชิดช้
และเห้นคุณค่ำของกำร ประพฤติปฏิบัติตนตำมหลักคุณธรรมและจริยรรม
4.3 ส่งเสริมชิดชหน่วยงำนหร้อบุคคลทีมผี ลงำนดีเด้่นด้านกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริตสถำนศ้กษา
4.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภำคส่วนร่วมกันสร้ำงค่ำนิยมในกำรป้องกันและปรำบปรำม กำร
ทุจริตสถำนศ้กษำ

๙
ยุทธศาสตร ์ที่2 : บ้รณำกำรหน่วยงำนทุกภำคส่วนในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศ้กษำ
วัตถุประสงค์
มุ่งประสำนควำมร่วมม้อระหว่ำงหน่วยงำนสถำนศ้กษำกับทุกภำคส่วนในกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศ้กษำ ส่งเสริมบทบำทและกำรมีส่วนร่วมของผ้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมกำร
สถำนศ้กษำในกำรติดตำม ตรวจสอบกำรทุจริตหรอประพฤติมิชอบในสถำนศ้กษำ เสริมสร้ำงและพัฒนำเคร้อ้
ข่ำยผ้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมกำรสถำนศ้กษำให้เป้นกลไกในกำรตรวจสอบ ถ่วงดุล รวมถ้งกำรสร้ำง
หลักประกันควำมปลอดภัยในกำรแจ้งข้อมลหร้อเบำะแสในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน
1. บ้รณำกำรหน่วยงำนสถำนศ้กษำกับองคกรทุภำคส่วนเพ้่อสร้ำงควำมตระหนักและปลกจิตสำน้ก
กำรเป็นพลเม้องดี
1.1 ประสำนควำมร่วมมอทำงด้ำนข้อม้ลแะกำรปฏิบัตงำนระหว่ำงหน่วยงำนสถำนศ้กษากบ
องคกรทุภำคส่วน
1.2 ส่งเสริมสนับสนุนองคกรและบุคลำกรทำงด้ำนส่อสำรมวลชนให้มีควำมเขมแขงและ
เป็นอิสระในกำรทำหน้ำที่ตรวจสอบและเผยแพร่ข้อม้ลข่ำวสำรให้สำธำรณชนรับทรำบ
1.3 ส่งเสรมสนับนุนให้สถำนศ้กษำมีระบบอินเทอร้เน้ต เพ้่อทำกำรเผยแพร่ประชำสัมพ้นธ้
ในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศ้กษำโดยมีเวบบอร้เพ้่อติดต่อส้่อสำรระหว่ำงกัน
1.4 เสริมสร้ำงและพัฒนำเครอข่ำยผปกครอง ชุมชน คณะกรรมกำรสถำนศ้กษำ
2. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชนในกำรติดตำมตรวจสอบกำรทุจริตหรอประพฤติมิชอบ
2.1 เสริมสร้ำงกระบวนกำรเรียนรให้ผ้ปกครอง ชุมชนคณะกรรมกำรสถำนศ้กษำมีควำม
ต้่นตัวต่อสภำพปัญหำกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในสถำนศ้กษำ
2.2 สร้ำงและพัฒนำช่องทำงในกำรรับแจ้งข้อม้ลหรอเบำะแส
ให้มีควำมสะดวกหลำกหลำย รวมทัง้ สร้ำงหลักประกันควำมปลอดภัยให้แก่บุคคลหน่วยงำนหรอข้อม้ลนั้น
2.3 ส่งเสริมสิทธิในกำรรับรและกำรเข้ัำถ้งข้อมลข่ำวสำร
2.4 กำหนดมำตรกำรสร้ำงแรงจ้งให้แก่ผ้แจงขอมลหร้อเบำะแส ให้ได้รับรำงวัลตอบแทน
2.5 ให้องคกรหร้อบุคลำกรด้ำนส้่อสำรมวลชนเป็นกลำงในกำรแสวงหำควำมร่วมม้อเพ่อ
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศ้กษำ
3. พัฒนำประสิทธิภาพกำรบริหำรจัดกำรศกษำตำมแนวทำงกำรกระจำยอำนำจทำงกำรศ้กษำ
3.1 พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรงบประมำณสำนักงำนเขตพนที่กำรศกษำและ
สถำนศ้กษำโดยเน้นกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วน
3.2 พัฒนำประสิทธิภำพกำรติดตำมประเมินผลกำรดำเนินกำรตำมกลยุทธ จุดเน้นเพ่อ
พัฒนำคุณภำพทำงกำรศ้กษำ

ยุทธศาสตร ์ที่3 : เสริมสร้ำงควำมเข้มแข้งในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศ้กษำ
วัตถุประสงค์
มุ่งพัฒนำระบบและกลไกในกำรตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลกำรใช้อำนำจให้เหมำะสม
ชัดเจนและมีประสทธิภำพสร้ำงกลไกควำมร่วมมอระหว่ำงหน่วยงำนสถำนศ้กษำกับภำคเอกชนให้มีศักยภำพ
ในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตส่งเสริมควำมร่วมอด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตกับหน่วย
งำน ทุกภำคส่วน
มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน
1. พัฒนำระบบและกลไกในกำรตรวจสอบ ควบคุมพร้อมทั้งสร้ำงควำมโปร่งใสและเป็นธรรมในกำร
บริหำรงำนบุคคลภำยใต้ระบบคุณธรรม
1.1 ให้สถำนศ้กษำที่มพันธกิจด้ำนการป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตมีโครงสร้ำงของ
หน่วยงำน อัตรำกำลังกำรบริหำรงำนบุคล และงบประมำณที่เหมำะสม สอดคล้องกับภำรกิจและควำม
รับผิดชอบ
1.2 สนับสนุนให้มีกำรตรวจสอบและถ่วงดุลกำรใช้อำนำจระหว่ำงหน่วยงำนสถำนศกษำ
ด้วยตนเอง
1.3 ให้สถำนศ้กษำควบคุมกำกับติดตำม ประเมินผลกำรใช้อำนำจในกำรปฏิบัตงำนด้ำน
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
2 . สร้ำงกลไกควำมร่วมมอระหว่ำงหน่วยงำนสถำนศ้กษำกับภำคเอกชนให้มีศัยภำพในกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริต
2.1 วำงแนวทำงและส่งเสริมบทบำทควำมร่วมมอหว่ำงหน่วยงำนสถำนศ้กษำกับ
ภำคเอกชน ในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
2.2 ประสำนควำมร่มม้อกับองคกรภำคเอกชนเกี่ยวบการป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริตในสถำนศ้กษำ
3. พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรองคกร
3.1 พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรของสถำนศ้กษำ
3.2 พัฒนำปรับปรุงและเผยแพร่หลักเกณฑในกำรบริหำรงำนที่โปร่งใสและเป็นธรรม
4. ส่งเสริมประสิทธิภำพกำรดำเนินงำนด้ำนกำรจัดระบบกำรควบคุมภำยในและบริหำรจัดการควำม
เสี่ยง
4.1 ส่งเสริมให้มกี ำรจัดทำรำยงำนกำรควบคุมภำยในของสถำนศ้กษำ
4.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกสถำนศกษำมีแผนกำรตรวจสอบภำยในที่เป็นระบบและมี
ประสิทธิภำพ

ยุทธศาสตร์ที่4 : พัฒนำศักยภำพคร บุคลำกรทำงกำรศ้กษำ นักเรียนในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริตสถำนศ้กษำ
วัตถุประสงค์
มุ่งพัฒนำสมรรถนะ และขีดควำมสำมำรถให้ครบุคลำกรทำงกำรศ้กษำ นักเรียน ในกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศ้กษำให้สัมฤทธิผลได้อย่ำงมีประสิทธิภำพเพ้่อ
แก้ไขสภำพปัญหำกำร่ทุจริตให้เป็นระบบอย่ำงและเสริมสร้ำงมำตรฐำนทางวิชำชีพให้สำมำรถร่วมม้อหร้อ
ประสำนกำรปฏิบัติกบั องคกรทุ ภำคส่วน
มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน
1. พัฒนำสมรรถนะและขีดควำมสำมำรถของคร บุคลำกรทำงกำรศ้กษำ นักเรียนใกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริต
1.1 กำหนดให้ครบุคลำกรทำงกำรศ้กษำ นักเรียนฝึกอบรมหลักส้ตรด้ำนกำรป้องกัน
และ ปรำบปรำมกำรทุจริตในสถำนศกษำ เพ้่อให้มีควำมเชี่ยวชำญ
1.2 กำหนดให้มหี ลักสตรสถานศกษา และหลักส้ตรการ
ฝึกอบรมวิชำชีพด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศ้กษำ
2. สร้ำงมำตรฐำนทำงวิชำชีพด้ำนกำรป้องันและปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศ้กษำ
2.1 ส่งเสริมให้สถำนศกษาร่วมสร้ำงมำตรฐำนจรรยำบรณวิชำชีพ
2.2 กำหนดให้มหี น่วยงำนหลักเพ่อรับผิดชอบในกำรติดตามประเมินผล่รวมถงกำรลงโทษ
คร้้บุคลำกรทำงกำรศ้กษำ นักเรียน
3. ส่งเสริมกำรปฏิบัตงิ ำนของบุคลำกรตมหลักเกณฑและวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเม้องที่ดี
3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำรฝึกอบรมคร้บุคลำกรทำงกำรศ้กษำ นักเรียนหลักส้ตร
กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเม้องที่ดี
3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำรฝึกอบรมหลักส้ตรคุณธรรมและจริยธรรมในกำรปฏติบัติ
หน้ำที่และแนวทำงปฏิบัติตำม พ.ร.บ. ต่ำงๆ
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำรสร้ำงองควำมร้้เร้่องกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตใน
สถำนศ้กษำ
4.1 จัดให้มีกจิ กำรรสร้ำงองคควำมร้ใ้ นเร้่องกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
สถำนศ้กษำแก่คร้บุคลำกรทำงกำรศ้กษำ นักเรียน
4.2 ส่งเสริมให้หน่วยงำนภำครัฐมีกำรแลเปลี่ยนควำมรและข้อม้ลข่ำวสำรด้ำนการป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริต
ผลที่คาดว้่าจะไดรับ
1. โรงเรียนไพศาลพิทยาคมปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมโปร่งใสและเป็นธรรม
2. คณะคร้บุคลำกรทำงกำรศ้กษำ นักเรียนมีจิตสำน้กในกำรเป็นพลเม้องดี ปฏิบัติงำนตำม
ระเบียบวินัยและมีควำมซ้่อสัตย้สุจริต
3. คณะคร้บุคลำกรทำงกำรศ้กษำ นักเรียนมีควำมร้เร้่องกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตใน
สถำนศ้กษำมำกยิ่งข้้น
4. โรงเรียนไพศาลพิทยาคมปฏิบัตงิ ำนตำมหลักคุณธรรม จริยธรรม และย้ด
หลักปรัชญำเศรษฐกิจ พอเพียงเป็นแนวทำงปฏิบัติ

5. โรงเรียนไพศาลพิทยาคมมีควำมเข้ำใจและให้ควำมร่วมมอในกิจรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริตในสถำนศ้กษำ
6. ส่งผลต่อกำรเจริญเติบโทำงเศรษฐกิจและสังคมในสถำนศ้กษำได้อย่ำงมั่นคงและยัง่ ยนตลอดไป
บทสรุป
แผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตโรงเรียนไพศาลพิทยาคมประจำปีงบประมำณพ.ศ.
2564 จัดทำข้้นเพ้่อใช้เป้นแนวทำงในกำรดำเน้ินงำนในด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของ
สถำนศกษำปฏิบัติงำนในด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตให้บรรลุตำมวัตถุประสงค้เกิด
ผลสัมฤทธิ์ตำมที่คำดหวังไว้ ทำให้กำรปฏิบัติรำชกำรตำมอำนำจหน้ำที่ของข้ำรำชกำรเป้นไปในลักษณะทีม่ ี
ควำมรับผิดชอบ ทำให้ผ้้ปกครอง ชุมขน คณะกรรมกำรสถำนศ้กษำ มีควำมเช้่อถ้อในควำมมีคุณธรรม
ควำมมีจริยธรรม กำรปฏิบัตหิ น้ำที่โดยกำรคำนงถ้งประโยชน ส่วนรวมมำกกว่ำประโยชน ส่วนตน และกำรย้ด
มั่นใหลักธรรมำภิบำล สำมำรถแก้ไขปัญหำกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของคณะคร้บุคลำกรทำงกำรศ้กษำ
นักเรียนให้ลดน้อยลงได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและบังเกิดผลอย่ำงเป็นร้ปธรรมมำกยิ่งข้น
ดังนัน้ ในกำรดำเนินงำนด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศ้กษำ
ต้องบ้ณำกำรและอำศัยควำมร่วมมอจำกทุกภำคส่วน และจะต้องปฏิบัตอิ ย่ำงต่อเน้่องให้เป็นระบบ
โดยหำกมีกำรบ้ณำกำรควำมร่วมม้อ
จำกทุกภำคส่วนอย่ำงจริงจังและต่อเน้่องแล้วจะส่งผลต่อกำรบรรลุตำมผลสัมฤทธิ์ที่คำดหวังไว้
ส่วนรำชกำรและสถำนศ้กษำ ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมโปร่งใสและเป้นธรรม คณะคร้บุคลำกรทำงกำรศ้กษำ
นักเรียน มีควำมรเร้่องกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในสถำนศ้กษำมำกยิ่งข้้น มีจิตสำน้กในกำรเป้น
พลเม้องดีปฏิบัตงิ ำนตำมระเบียบวินัย และมีควำมซ้่อสัตยสุจริต ทุกภำคส่วนมีควำมเข้ำใจและให้ควำมร่วมมอ
ในกิจกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศ้กษำปฏิบัติงำนตำมหลักคุณธรรมจริยธรรม
และย้ดหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทำงปฏิบัติรวมถ้งส่งผลต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมใน
ระดับจังหวัดและระดับประเทศให้ยงั่ ย้นอีกด้วย
นายสมคิด้สิทธิสาร
ผ้อำนวยกำรโรงเรียนไพศาลพิทยาคม

