
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีการศึกษา2565 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 
สำนักงานคณะกรรมกรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
  



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 
หลักการและเหตุผล 
 

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กำหนดประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำ 
รับรองการปฏิบัติราชการของโรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ตัวชี้วัดที่7ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยพิจารณาจาก
ผลสำเร็จของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาเพ่ือขับเคลื่อนยุทธ 
ศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา และการจัดการข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต 
การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของครู บุคลากรทางการศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
และ ข้อกล่าวหาครู บุคลากรทางการศึกษา ที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความรับผิดชอบต่อประชาชน ไม่มี 
คุณธรรม ไม่มีจริยธรรม ไม่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง และไม่มีธรรมาภิบาล ตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ 
แบบแผนของทางราชการที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ในปีงบประมาณพ.ศ.2565การตรวจสอบและเรื่องร้องเรียน 
เข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง 
 

ในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดช
อุปถัมภ์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)ได้ทำการศึกษาและ
วิเคราะห์ข้อมูลจากแผนปฏิบัติการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศกษา และผลการดำเนินการตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565โดยกำหนดให้
สถานศึกษาต้องจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานของตน เพ่ือสนับสนุนและ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 4 ยุทธศาสตร์ดังนี้ 
 
ยุทธศาสตร ที1่ เสริมสร้างจิตสำนึกค่านิยม ให้สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ยุทธศาสตร ที2่ 
บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
ยุทธศาสตร ที3่ เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
 
ยุทธศาสตร ที4่ พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สถานศึกษา 
 
วิสัยทัศน์ 

“คร ูบุคลากรทางการศกษา นักเรียนบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการ
สถานศึกษา ร่วมใจป้องกันและปราบปรามการทุจริต” 
  
 
 
 



พันธกิจ 
1.เสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยม ให้กับครุบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนยึดหลักธรรมาภิบาล 
2.บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในสถานศึกษา 
3.ส่งเสริมบทบาทผู้ปกครอง ชุมชนคณะกรรมการสถานศึกษาให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและ ปราบปราม
การทุจริต 
4.สร้างกลไกและพัฒนาระบบการตรวจสอบ ถ่วงดุลการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความ เข้มแข็งและมี
ประสิทธิภาพ 
5.ส่งเสริม/สนับสนุนการจัดองค์ความรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา อย่าง จริงจังและ
ต่อเนื่อง 
 
วัตถุประสงค์ 
1.เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงานของส่วนราชการภายในสถานศึกษาให้มีความโปร่งใส และเป็นธรรม 
2.เพ่ือส่งเสริมให้ครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและ รับผิดชอบต่อ
ประชาชน 
3.เพ่ือส่งเริมให้สถานศึกษา ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม 
4.เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต 
 
 
ยุทธศาสตร์และมาตรการ/แนวทางดำเนินงาน 
ยุทธศาสตร์ที1่ : เสริมสร้างจิตสำนึกค่านิยมให้สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
วัตถุประสงค์ 

มุ่งส่งเสริมเสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้แก่สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลโดยมี 
ทัศนคติวิสัยทัศน์ในการร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบสถานศึกษา รวมทั้ง
การรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนมีวินัยเคารพกฎหมายกฎและระเบียบที่จะเป็น กลไกในการ
แก้ไขปัญหาการพัฒนาตลอดจนเป็นการวางรากฐานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน ภาครัฐได้อย่างมี
ประสทธิภาพ 
  
มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน 
1.ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 1.1 เสริมสร้างความรู้้ความเข้าใจแก่ครู บุคลากรทางการศกษา นักเรียนให้ปฏิบัติงานและดำเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 1.2 ประยุกต ์การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดมรรคผลในทางปฏิบัติ 
 1.3 จัดให้มีหลักสตรการเรียนการฝึกอบรมเก่ียวกับใช้หลักปรัชญาเศษฐกิจ พอเพียงแก่คูรบุคลากรทาง
การศึกษา นักเรียน 
 



2. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนได้เรียน และปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยหลัก ธรรมาภิบาล 
 2.1 ส่งเสริมให้ครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจรวมทั้งการ ฝึกอบรมเพ่ือให้
ปฏิบัติงานตมหลักธรรมาภิบาล 
 2.2 ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนได้ประพฤติปฏิบัติตนามมาตรฐานทาง คุณธรรมและ
จริยธรรม 
 2.3 ควบคุมกำกับดิดตามและการปฏิบัติงานการประพฤติปฏิบัติตนของครูบุคลากรทางการศึกษา 
นักเรียนให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 
3.กำหนดให้มีหลักสูตรทางการศึกษาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สถานศึกษา 
 3.1 จัดให้มีหลักสูตรทางการศึกษา/หลักสูตรการฝึกอบรม ด้านการป้องกันและปราบปราม การทุจริต
สถานศึกษา 
 3.2 กำหนดให้หลักสูตรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา เป็นหลักสูตร บังคับท่ีใช้
ฝึกอบรมครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนทุกระดับ 
 3.3 ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้วิชาการตลอดจนข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันและปราบปราม การทุจริต
สถานศึกษา 
4. ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชู ความดีความซื่อสัตย์ สุจริตและการต่อต้านการทุจริต 
 4.1 ส่งเสริมการ้างแรงจูงใจให้ครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนปฏิบัติหน้าที่ราชการ ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริตเสียสละเพ่ือประโยชนส่วนรวม 
 4.2 รณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้สังคมมีค่านิยมยกย่อง เชิดชูและเห็นคุณค่าของการ ประพฤติ
ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
 4.3 ส่งเสริมเชิดชูหน่วยงานหรือบุคลคลทีjมีผลงานดีเด่นการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริต
สถานศกึษา 
 4.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างค่านิยมในการป้องกันและปราบปราม การ ทุจริต
สถานศึกษา 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร ์ที2่ : บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
 
วัตถุประสงค์ 

มุ่งประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับทุกภาคส่วนในการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการ 
สถานศึกษาในการติดตาม ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในสถานศึกษา เสริมสร้างและพัฒนา
เครอือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาให้เป็นกลไกในการตรวจสอบ ถ่วงดุล รวมถึงการสร้าง 
หลักประกันความปลอดภัยในการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 
มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน 
1.บูรณาการหน่วยงานสถานศึกษากับองคกรทุภาคส่วนเพือ่สร้างความตระหนักและปลกจิตสำนึก การเป็น
พลเมืองดี 
 1.1 ประสานความร่วมมือทางด้านข้อมูลและการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานสถานศึกษาองค์กรทุภาค
ส่วน 
 1.2 ส่งเสริมสนับสนุนองค์กรและบุคลากรทางด้านส่อสารมวลชนให้มีความเขมแข็งและเป็นอิสระในกา
รท หน้าที่ตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมา ลข่าวสารให้สาธารณชนรับทราบ 
 1.3 ส่งเสรมสนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบอินเทอร์ เน็ต เพ่ือทำการเผยแพร่ประชาสัมพั่นธ์ ในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาโดยมีเว็บบอร์เพ่ือติดต่อสื่อสารระหว่างกัน 
 1.4 เสริมสร้างและพัฒนาเครอข่ายผปกครอง้ ชุมชนคณะกรรมการสถานศกษา 
2.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 
 2.1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนให้ผู้ปกครอง ชุมชนคณะกรรมการสถานศึกษามีความตัวต่อสภาพ
ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในสถานศึกษา 
 2.2 สร้างและพัฒนาช่องทาในการรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้มีความสะดวกหลากหลาย รวมทั้งสร้าง
หลักประกันความปลอดภัยให้แก่บุคคลหน่วยงานหรือข้อมูลนั้น 
 2.3 ส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และการเข้้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
 2.4 กำหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้แจ้งเบาะแส ให้ได้รับรางวัลตอบแทน 
 2.5 ให้องค์กรหรือบุคลากรด้านสื่ออสารมวลชนเป็นสื่อกลางในการแสวงหาความร่วมมือเพ่ิป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตสถานศกษา 
3.พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศกษาตามแนวทางการกระจายอำนาจทางการศึกษา 
 3.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหางบประมาณสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ สถานศกึษาโดยเน้น
การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 3.2 พัฒนาประสิทธิภาพการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามกลยุทธ จุดเน้นเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ทางการศกึษา 
 
 
 



ยุทธศาสตร ์ที3่ : เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
 วัตถุประสงค์ 

มุ่งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสม ชัดเจนและมี
ประสทธิภาพสร้างกลไกความร่วมระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตส่งเสริมความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับหน่วยงาน ทุกภาคส่วน 
 
มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน 
1.พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุมพร้อมทั้งสร้างความโปร่งใสและเป็นธรรมในการบริหารงาน
บุคคลภายใต้ระบบคุณธรรม 
 1.1 ให้สถานศกึษาท่ีมพันธกิจด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริตมีโครงสร้างของ หน่วยงาน 
อัตรากำลังการบริหารงานบุคล และงบประมาณท่ีเหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจและความ รับผิดชอบ 
 1.2 สนับสนุนให้มีการตรวจสอบ และถ่วงดุลการใช้อำนาจระหว่างหน่วยงานสถานศึกษาด้วยตนเอง 
 1.3 ให้สถานศกึษาควบคุมกำกับติดตาม ประเมินผลการใช้อำนาจในการปฏิบัติงานด้าน การป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต 
2 .สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกัน และ
ปราบปรามการทุจริต 
 2.1 วางแนวทางและส่งเสริมบทบาทความร่วมมือหว่างหน่วยงาสถานศึกษากับ ภาคเอกชน ในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 2.2 ประสานความร่มมอกับองค์กรภาคเอกชนเกี่ยวกีบการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตใน
สถานศกึษา 
3.พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกร 
 3.1พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา 
 3.2พัฒนาปรับปรุงและเผยแพร่หลักเกณฑ ์ในการบริหารงานที่โปร่งใสและเป็นธรรม 
4.ส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการจัดระบบการควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง 
 4.1 ส่งเสริมให้มีการจัดทำรายงานการควบคุมภายในของสถานศึกษา 
 4.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกสถานศึกษามีแผนการตรวจสอบภายในที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ที4่ : พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศกษา นักเรียนในการป้องกันและปราบปรามการ 
ทุจริตสถานศึกษา 
 
วัตถุประสงค์ 

มุ่งพัฒนาสมรรถนะ และขีดความสามารถให้คูรบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาให้สัมฤทธิผลได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือแก้ไขสภาพปัญหาการทุจริต ให้เป็น
ระบบอย่างต่อเนื่อง สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพให้สามารถร่วมมือหรือประสานการปฏิบัติกับองคกรทุ ภาคส่วน 
 
มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน 
1.พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถของคูร บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนในการป้องกัน และปราบปราม
การทุจรติ 
 1.1 กำหนดให้ครูบุคลากรทางการศกษา นักเรียนฝึกอบรมหลักสูตรด้านการปองกัน และ ปราบปราม
การทุจริตในสถานศกษา เพ่ือให้มีความเชี่ยวชาญ 
 1.2 กำหนดให้มีหลักสูตรการศกึษา และหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพด้านการป้องกัน และปราบปราม
การทุจริตสถานศกึษา 
2. สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  
 2.1 ส่งเสริมให้สถานศึกษาร่วมสร้างมาตรฐานจรรยาบรณวิชาชีพ 
 2.2 กำหนดให้มีหน่วยงานหลักเพ่ือรับผิดชอบในการติดตามประเมินผลการลงโทษครู บุคลากรทางการ
ศึกษา นักเรียน 
3.ส่งเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมองที่ดี 
 3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนหลักสูตรการบริหาร
กิจการบ้านเมอืงทีดี่ 
 3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติ หน้าที่และ
แนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ตา่งๆ 
4.ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสร้างอง์ความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา 
 4.1 จัดให้มีกิจการรสร้างองค์ความรู้ในเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สถานศึกษาแก่ครู 
บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 
 4.2 ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีการแลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกัน และ
ปราบปรามการทุจริต 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม 
2.คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนมีจิตสำนึกในการเป็นพลเมืองดี ปฏิบัติงานตาม ระเบียบวินัยและมี
ความซื่อสัตย์ สุจริต 
 



3.คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนมีความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษามาก
ยิ่งขึ้น 
4.โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์ปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจ พอเพียงเป็นแนวทางปฏิบัติ 
5.โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์มีความเข้าใจและให้ความร่วมมือในกิจกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการ ทุจริตในสถานศึกษา 
6.ส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมในสถานศึกษาได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป 
 
บทสรุป 

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์
ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565 จัดทำขึ ้นเพื ่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของ สถานศึกษาปฏิบัติงานในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์เกิด ผลสัมฤทธิ์ตามที่คาดหวังไว้ ทำให้การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปใน
ลักษณะที่มีความรับผิดชอบ ทำให้ผู ้ปกครอง ชุมขน คณะกรรมการสถานศึกษา มีความเชื่ ่อถือในความมี
คุณธรรม ความมีจริยธรรม การปฏิบัติหน้าที่โดยการคำนงถึงประโยชน ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และ
การยึดมั่นใหลักธรรมาภิบาล สามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของคณะครู  บุคลากรทางการ
ศึกษา นักเรียนให้ลดน้อยลงได้อย่างมีประสิทธิภาพและบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 

ดังนั้น ในการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ต้องบูณาการและอาศัย
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และจะต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องให้เปนระบบ โดยหากมีการบูณาการ ความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วนอย่างจริงจังและต่อเนื่องแล้วจะส่งผลต่อการบรรลุตามผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังไว้ ส่วนราชการและ
สถานศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีความรู้
เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษามากยิ่งขึ้น มีจิตสำนึกในการเป็น พลเมืองดีปฏิบัติงาน
ตามระเบียบวินัย และมีความซื่อสัตยสุจริต ทุกภาคส่วนมีความเข้าใจและให้ความ ร่วมมือในกิจกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรมจริยธรรม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเปนแนวทางปฏิบัติรวมถึงส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมใน ระดับจังหวัดและระดับประเทศให้
ยั่งยืนอีกด้วย                                                                                           
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


