
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจ าปี ๒๕๖5 

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 

อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก 

ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธกิาร 



แผนปฏิบตักิารปอ้งกันการทุจรติ โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖5 

หลักการและเหตุผล 

 การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทจุริตในโรงเรียนสามเงาวิทยาคม ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖5 นั้น ได้ท าการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตสถานศึกษา โดยก าหนดใหส้ถานศึกษาต้องจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทจุริตใน
หน่วยงานของตน เพื่อสนับสนุนและใหส้อดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
๔ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยม ให้สถานศึกษาบรหิารงานตามหลักธรรมมาภิบาล 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการป้องกันและปราบปรามการทจุริต 

           สถานศึกษา 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างความเข้มแข็งในการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและปราบปราม 

           การทุจริตสถานศึกษา 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
                       “ โรงเรียนสามเงาวิทยาคมเป็นองค์กรคุณภาพ จัดการศึกษาได้มาตรฐาน พัฒนาการเรียนรู้
สู่ศตวรรษที่ 21 บนพื้นฐานหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง” 

พันธกิจ (Mission) 
1. การศึกษาโดยพัฒนาวิชาชีพอย่างมีคุณภาพ และได้มาตรฐานการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
2. ส่งเสริมความสามารถในการสื่อสารภาษาต่างประเทศใหก้ับนักเรียน เพื่อการศึกษาต่อและการ

ประกอบอาชีพ 
3. ขยายโอกาสทางการศึกษา เสรมิสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์และทกัษะชีวิต

ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
4. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ พร้อมเข้าสู่

ศตวรรษที่ 21 อย่างมีคุณภาพ 
5. บรหิารจัดการศึกษาแบบบรูณาการ SAMNGAO MODEL เน้นการมสี่วนร่วม เพื่อพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาทีส่อดคล้องทีส่อดคล้องกบับริบท ความต้องการและศักยภาพของชุมชน  
เป้าประสงค์ (Goal) 
1. นักเรียน มีความสามารถในการอ่าน การเขียน สื่อสารภาษาต่างประเทศ การคิด วิเคราะห์ 

ค านวณ  แก้ปัญหา  สร้างนวัตกรรม สร้างงาน  สร้างอาชีพ ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ห่างไกล
จากยาเสพติดและอบายมุข มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมทีพ่ึงประสงค์ คุณลักษณะสจุริต มีทกัษะการ
ด ารงชีวิตตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง  

2. ครู มีทักษะวิชาชีพ พัฒนาตนเองตามศกัยภาพ พัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ควบคู่ไป
กับกระบวนการวิจัย โดยใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทีท่ันสมัย มีคุณธรรมจริยธรรม สนใจใส่ใจ ดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนไดเ้รียนรู้ อย่างเตม็ก าลงัความสามารถ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง    



3. ผู้บรหิาร เป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลงให้โรงเรียน มีการบริหารจัดการที่ดี มีความรู้ ความสามารถ
ในการพัฒนาหลกัสูตร นวัตกรรม เทคโนโลยีทีท่ันสมัย และกระบวนการเรียนรู้ไปสูก่ารปฏิบัติอย่าง
ประสิทธิภาพและคุณภาพเกิดประโยชน์สงูสุดแก่นักเรียน โดยอาศัยการมสี่วนร่วมจากทุกฝ่ายทีเ่กี่ยวข้อง         
      4. โรงเรียน เป็นโรงเรียนช้ันดีมีคุณภาพ มีบรรยากาศ และสภาพแวดล้อมที่สวยงาม อบอุ่น ปลอดภัย 
เอื้อต่อการเรียนรูเ้อกลักษณ์อันโดดเด่น เป็นต้นแบบของการปฏิรปูการศึกษาที่แท้จริง ซึง่เกิดจากการร่วมคิด 
ร่วมปฏิบัติ ร่วมพฒันา ร่วมสนับสนุนจากผู้มสี่วนเกี่ยวข้องและประชาสงัคม  
       5. ผู้ปกครองและชุมชน ให้การยอมรบั เช่ือถือ มีความรูส้ึกร่วมเป็นเจ้าของ ให้การสนบัสนุนการ
ด าเนินงานของโรงเรียนทุกรปูแบบ  

 
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา     นักเรียนมีคุณลักษณะ สจุริต จิตอาสา กิริยานอบน้อม 

 เอกลักษณ์ของสถานศึกษา     สภาพแวดล้อมสวยงามปลอดภัย เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

1. ส่งเสรมิจัดการศึกษาโดยพฒันาวิชาชีพอย่างมีคุณภาพ และได้มาตรฐานการจัดการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 

2. ส่งเสรมิการพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อสร้างความสามารถในการสื่อสารภาษาต่างประเทศให้กับ
นักเรียน เพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 

3. ส่งเสรมิให้นกัเรียนได้มีโอกาสทางการศึกษา เสรมิสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์
และทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู พร้อมเข้าสู่ศตวรรษที่ 
21 อย่างมีคุณภาพ 

5. เพิ่มประสิทธิภาพระบบบรหิารจัดการศึกษาแบบบูรณาการ SAMNGAO MODEL เน้นการมีส่วน
ร่วม เพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาทีส่อดคล้องทีส่อดคลอ้งกบับรบิท ความต้องการและศักยภาพของชุมชน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณุภาพการศึกษาของโรงเรียนสามเงาวิทยาคม 
 

ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ : เสริมสร้างจสิ านึก ค่านิยม ใหส้ถานศึกษาบรหิารงานตามหลักธรรมมาภิบาล 

 วัตถุประสงค์ 

 มุ่งส่งเสริม เสรมิสร้างจิตส านึก และค่านิยมให้แก่สถานศึกษาบริหารงานตามหลกัธรรมมาภิบาล โดยมี
ทัศนคติ วิสัยทัศน์ ในการร่วมกันแก้ไข และรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมทั้งการ
รณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ตลอดจนเป็นการวางรากฐานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
สถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 

๑. ส่งเสริมการปฏิบัติงานและด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

      ๑.๑. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ให้ปฏิบัติงานและ
ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

      ๑.๒. ประยุกต์การน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดมรรคผลในทางปฏิบัติ 
      ๑.๓. จัดให้มีหลักสูตรการเยนรู้หรือการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 

๒. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐได้เรียนรู้และปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยหลักธรรมาภิบาล 

        ๒.๑. ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีคามรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งมีการฝึกอบรม 
เพื่อให้ปฏิบัติงานตามหลักธรรมมาภิบาล 

      ๒.๒. ส่งเสริมให้ครู บุคลกรทางการศึกษา นักเรียน ได้ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทาง
คุณธรรม และจริยธรรม 

      ๒.๓. ควบคุม ก ากับ ดูแลการปฏิบัติงาน การประพฤติปฏิบัติตนของครู บุคลากรทางการศึกษา 
นักเรียน ให้เป็นไปตามหลักธรรมมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 

๓. ก าหนดให้มีหลักสูตรทางการศึกษา เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกกันและปราบปรามการทจุรติ
สถานศึกษา 

        ๓.๑. จัดให้มีหลักสูตรทางการศึกษา/หลักสูตรการฝึกอบรม ด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตสถานศึกษา 

      ๓.๒. ก าหนดให้หลักสูตรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ เป็นหลักสูตรบังคับที่
ใช้ฝึกอบรมครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนทุกระดับ 

      ๓.๓. ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการ ตลอดจนข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตสถานศึกษา 

๔. ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต 

        ๔.๑. ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ครู บุคลกรทางการศึกษา นักเรียน ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 



      ๔.๒. รณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้สังคมมีค่านิยมยกย่องเชิดชู และเห็นค่าของการ
ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 

      ๔.๓. ส่งเสริม เชิดชู หน่วยงานหรือบุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตสถานศึกษา 

      ๔.๔. ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างค่านิยมในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตสถานศึกษา 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ : บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
 วัตถุปรังสงค์ 
 มุ่งประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับทุกภาคส่วนในการป้องกัน และปราบปราม
การทุจริตสถานศึกษา ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาใน
การติดตาม ตรวจสอบการทุจริตหรือพฤติมิชอบในสถานศึกษา เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครอง 
ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาให้เป็นกลไกในการตรวจสอบ ถ่วงดุลย์ รวมถึงการสร้างหลักประกันความ
ปลอดภัยในการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 

๑. บูรณาการหน่วยงานสถานศึกษากับองค์กรทกุภาคส่วน เพื่อสร้างความตระหนักและปลูกจติส านึก
การเป็นพลเมืองดี 

      ๑.๑. ประสานความร่วมมือทางด้านข้อมูล และการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงาน สถานศึกษากับ
องค์กรทุกภาคส่วน 
      ๑.๒. ส่งเสริม สนับสนุน องค์กรและบุคลากรทางด้านสื่อสารมวลชนให้มีความเข้มแข็งและเป็น
อิสระในการท าหน้าที่ตรวจสอบ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนรับทราบ 
      ๑.๓. ส่งเสริม สนับสนุน องค์กรและบุคลากรทางด้านสื่อสารมวลชนให้มีความเข้มแข็งและเป็น
อิสระในการท าหน้าที่ตรวจสอบ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนรับทราบ 
      ๑.๔. เสริมสร้าง และพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา 

๒. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาในการติดตาม ตรวจสอบ
การทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 

      ๒.๑. เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษามีความ
ตื่นตัวต่อสภาพปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในสถานศึกษา 
      ๒.๒. สร้างและพัฒนาช่องทางในการรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้มีความสะดวกหลากหลาย 
รวมทั้งสร้างหลักประกันความปลอดภัยให้แก่บุคคล หน่วยงานหรือข้อมูลนั้น 
      ๒.๓. ส่งเสริมสิทธิในการรับรู้ และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
      ๒.๔. ก าหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้แจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้ได้รับรางวัลตอบแทน 
      ๒.๕. ให้องค์กร หรือบุคลากรด้านสื่อสารมวลชนเป็นสื่อกลางในการแสวงหาความร่วมมือเพื่อ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
 



ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ : เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
 วัตถุประสงค์ 
 มุ่งพัฒนาระบบ และกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อ านาจให้เหมาะสมชัดเจน และ
มีประสิทธิภาพ สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการ
ป้องกันและปราบปรามการทจุรติ ส่งเสริมความรว่มมือด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับหน่วยงาน
ทุกภาคส่วน 
 
 มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 

๑. พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม พร้อมทั้งสร้างความโปร่งใสและเป็นธรรมในการ
บริหารงานบุคคลภายใต้ระบบคุณธรรม 

      ๑.๑. ให้สถานศึกษาที่มีพันธกิจด้านการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต มีโครงสร้างของ
หน่วยงาน อัตราก าลัง การบริหารงานบุคคล ติดตาม และงบประมาณที่เหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจและ
ความรับผิดชอบ 
      ๑.๒. สนับสนุนให้มีการตรวจสอบ และถ่วงดุลการใช้อ านาจระหว่างสถานศึกษาด้วยกันเอง 
      ๑.๓. ให้สถานศึกษาควบคุม ก ากับ ติดตาม ประเมินผล การใช้อ านาจในการปฏิบัติงานด้านการ
ป้องกัน และปราบปรามการทุจริต 

๒. สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษา กับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต 
      ๒.๑. วางแนวทางและส่งเสริมบทบาทความร่วมมือ ระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชน 
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
      ๒.๒. ประสานความร่วมมือกับองค์กรภาคเอกชนเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สถานศึกษา 

๓. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
      ๓.๑. สนับสนุนให้หน่วยงานสถานศึกษาด าเนินการจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ หรืออุปกรณ์ที่มี
ความทันสมัยมาใช้ในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
      ๓.๒. สนับสนุนให้มีการศึกษา ค้นคว้า และวิจัยงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สถานศึกษา 
      ๓.๓. ให้มีการวางระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาของแต่
ละหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการด าเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

๔. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 
      ๔.๑. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดหารสถานศึกษา 
      ๔.๒. พัฒนาปรับปรุงและเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการบริหารงานที่โปร่งใสและเป็นธรรม 

๕. ส่งเสริมประสิทธิภาพการด าเนินงานด้านการจัดการระบบการควบคุมภายในและบริหารจัดการ 
ความเสี่ยง 
      ๕.๑. ส่งเสริมให้มีการจัดท ารายงานควบคุมภายในชองสถานศึกษา 



      ๕.๒. ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกสถานศึกษามีแผนการตรวจสอบภายในที่ เป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ 
 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ : พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตสถานศึกษา 
 วัตถุประสงค์ 
 มุ่งพัฒนาสมรรถนะ และขีดความสามารถให้ครุ บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาให้สัมฤทธิผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ไขสภาพปัญหาการทุจริตให้เป็น
ระบบอย่างต่อเนื่อง สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพให้สามารถร่วมมือ หรือประสานการปฏิบัติกับองค์กรทุกภาค
ส่วน 
 
 มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 

๑. พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถของครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต 
      ๑.๑. ก าหนดให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนฝึกอบรมหลักสูตรด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ เพื่อให้มีความเช่ียวชาญ 
      ๑.๒. ก าหนดให้มีหลักสูตรการศึกษา และหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
      ๑.๓. ส่งเสริมใหห้น่วยงานสถานศึกษามีการแลกเปลีย่นความรู้ และข้อมูลข่าวสารด้านการปอ้งกนั 
และปราบปรามการทุจริต 

๒. สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพด้านการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
      ๒.๑. ส่งเสริมให้หน่วยงานสถานศึกษาร่วมกันสร้างมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ 
      ๒.๒. ก าหนดให้มีหน่วยงานหลัก เพื่อรับผิดชอบในการติดตามประเมินผล รวมถึงการลงโทษครู 
บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 
 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

๑. โรงเรียนสามเงาวิทยาคมปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส 
๒. คณะครู บุคลากรทางศึกษา นักเรียน มีจิตส านึกในการปฏิบัติงานตามระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย์

สุจริต 
๓. คณะครุ บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางปฏิบัติ 
๔. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนมีความเข้าใจและให้ความร่วมมือในกิจกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
๕. โรงเรียนสามเงาวิทยาคม ปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงเป็นแนวทางปฏิบัติ 



 
 
 
บทสรุป 
 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนสามเงาวิทยาคม ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
จัดท าข้ึนเพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานในด้านการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตของสถานศึกษา ใน
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เกิดผลสัมฤทธ์ิตามที่คาดหวังไว้ ท าให้การ
ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ของราชการเป็นไปในลักษณะที่มีความรับผิดชอบ ท าให้ผู้ปกครอง ชุมชน 
กรรมการสถานศึกษา มีความเช่ือถือในความมีคุณธรรม จริยธรรม การปฏิบัติหน้าที่โดยการค านึงถึงประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการยึดมั่นในหลักธรรมมาภิบาล สามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของคระครูบคุลากรทางการศึกษา นักเรียน ให้ลดน้อยลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบังเกิดผล
อย่าเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 
 ดังนั้น ในการด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ต้องบูรณาการ และ
อาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และจะต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องให้เป็นระบบ หากมีการบูรณาการความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ก็จะส่งผลต่อการบรรลุตามผลสัมฤทธ์ิที่คาดหวังไว้  ส่วน
ราชการและสถานศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มี
จิตส านึกในการเป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย และมีความซื่อสัตย์สุจริต 


