
 
 

แผนปฏิบัติการป-องกันการต0านทุจริต 

ประจำป7งบประมาณ 2565 
 

 

 

 

 

 

โรงเรียนบรรหารแจ-มใสวิทยา 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 

 



คำนำ 

 

วันท่ี 9  ธันวาคมของทุกป3ถือเป7นวันต9อต:านคอร<รัปชันสากล ได:ก9อกำเนิดข้ึนหลังจากท่ีประชุมใหญ9 

สมัชชาสหประชาชาติ (UN) มีมติเห็นชอบอนุสัญญาสหประชาชาติว9าด:วยการต9อต:านการทุจริต ค .ศ. 2003 

(UNCAC) อย9างเป7นเอกฉันท<เม่ือวันท่ี 31 ตุลาคม 2546 จากน้ันประเทศภาคีสมาชิก UN 191 ประเทศ 

รวมท้ังไทยได:เข:าร9วม ลงนามในอนุสัญญาฯ ระหว9างวันท่ี 9 - 11 ธันวาคม 2546 ณ ประเทศ เม็กชิโก  

จึงประกาศให:วันท่ี 9 ธันวาคม ของทุกป3เป7นวันต9อต:านคอร<รัปชันสากล (International AntiCorruption Day) 

สำหรับป3น้ี รัฐบาลไทย ร9วมกับ สำนักงานคณะกรรมการปqองกันและปราบปราม การ ทุจริตแห9งชาติ 

(สำนักงาน ป.ป.ช.) ส านักงานคณะกรรมการปqองกันและปราบปรามการทุจริตใน ภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 

องค<กรต9อต:านคอร<รัปชัน (ประเทศไทย ) ภาคีเครือข9ายภาครัฐ ภาค รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และภาคประชา 

สังคม กำหนดจัดงานวันต9อต:านคอร<รัปชันสากล (ประเทศไทย) วันท่ี 9 ธันวาคม 2560 พร:อมกันท้ังในส9วนกลาง

และส9วนภูมิภาค นับเป7นมิติใหม9ในการสร:างเจตจำนงทาง การเมืองท่ีรัฐบาล ชุดปuจจุบันให:ความสำคัญในการแก:ไข

ปuญหาการทุจริตเป7นวาระเร9งด9วนและให:เป7นวาระ แห9งชาติ ด:วยการใช: กลไกประสานความร9วมมือกับภาครัฐ 

ประกอบไปด:วยฝwายประ จำและฝwาย การเมือง ภาครัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม กลไกทางศาสนา

และการศึกษา ซ่ึงเป7นรากฐาน สำคัญในการแก:ไขปuญหาการ ทุจริตท่ีย่ังยืน ตามแนวทางการขับเคล่ือนยุทธศาสตร<

ชาติว9าด:วยการปqองกัน และปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 อย9างเป7นรูปธรรมและต9อเน่ือง 

โรงเรียนบรรหารแจ9มใสวิทยา 1 ตระหนักและเห็นความสำคัญของการต9อต:านการทุจริต จึงจัดทำ

แผนปฏิบัติการปqองกันการทุจริต เพ่ือดำเนินการปqองกันการทุจริตต9อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

 

 หน:า 

คำนำ ก 

สารบัญ ข 

1. หลักการและเหตุผล 1 

2. วัตถุประสงค< 2 

3. ยุทธศาสตร<และมาตรการ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการการป2องกันการทุจริตประจำป9 

หลักการและเหตุผล 

 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กำหนดประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำ 

รับรองการปฏิบัติราชการของโรงเรียนบรรหารแจ9มใสวิทยา 1 ประจำป3งบประมาณ พ.ศ. 2565 ตัวช้ีวัดท่ี 7 ระดับ

ความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการปqองกันและปราบปรามการทุจริต โดยพิจารณาจากผลสำเร็จของ 

การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการปqองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา เพ่ือขับเคล่ือนยุทธศาสตร<ชาติ 

ว9าด:วยการปqองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา และการจัดการข:อร:องเรียนเร่ืองการทุจริต  

การปฏิบัติหรือละเว:นการปฏิบัติหน:าท่ีโดยมิชอบของครู บุคลากรทางการศึกษา ในป3งบประมาณ พ .ศ. 2565  

และข:อกล9าวหาครู บุคลากรทางการศึกษา ท่ีไม9ได:ปฏิบัติหน:าท่ีราชการด:วยความรับผิดชอบต9อประชาชน ไม9มี

คุณธรรม ไม9มีจริยธรรม ไม9คำนึงถึงประโยชน<ส9วนรวมเป7นท่ีต้ัง และไม9มีธรรมาภิบาลตามท่ีมีกฎหมายระเบียบ 

แบบแผนของทางราชการท่ีเก่ียวข:องได:กำหนดไว:ในป3งบประมาณ พ .ศ. 2565 การตรวจสอบและนำเร่ืองร:องเรียน

เข:าสู9กระบวนการสอบสวนข:อเท็จจริง การแจ:งตักเตือน ดำเนินคดี หรืออ่ืน ๆ ตามระเบียบ ข:อกฎหมายท่ีกำหนด

ไว:ในป3งบประมาณ พ.ศ. 2565 

ในการจัดทำแผนปฏิบัติการปqองกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนบรรหารแจ9มใสวิทยา 1 ประจำป3 

งบประมาณ พ.ศ.2565 น้ันโรงเรียนบรรหารแจ9มใสวิทยา 1 ได:ทำการ ศึกษาและวิเคราะห<ข:อมูลจากแผน 

ปฏิบัติการปqองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาและผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการปqองกันและ 

ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ประจำป3งบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยกำหนดให:สถานศึกษาต:องจัดทำ 

แผนปฏิบัติการปqองกันและปราบปรามการทุจริตในหน9วยงานของตนเพ่ือสนับสนุนและสอดคล:องกับ ยุทธศาสตร<

ว9าด:วยการปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 4 ยุทธศาสตร< ดังน้ี 

ยุทธศาสตร<ท่ี 1 เสริมสร:างจิตสำนึก คำนิยม ให:สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร<ท่ี 2 บูรณาการหน9วยงานทุกภาคส9วน ในการปqองกันและปราบปรามการทุจริต สถานศึกษา 

ยุทธศาสตร<ท่ี 3 เสริมสร:างความเข:มแข็งในการปqองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

ยุทธศาสตร<ท่ี 4 พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการปqองกันและ ปราบปรามการทุจริต

สถานศึกษา 

วิสัยทัศน@ 

"ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ผู:ปกครองชุมชน คณะกรรมการ 

สถานศึกษา ร9วมมือร9วมใจปqองกันและปราบปรามการทุจริต" 

 

 

 



พันธกิจ 

1. เสริมสร:างจิตสำนึกและค9านิยม ให:กับครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ยึดหลักธรรมาภิบาล 

2 บูรณาการหน9วยงานทุกภาคส9วนเพ่ือเสริมสร:างและพัฒนาเครือข9ายด:านการปqองกันและปราบปรามการ 

ทุจริตในสถานศึกษา 

3. ส9งเสริมบทบาทผู:ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาให:เข:ามามีส9วนร9วมในการปqองกันและ 

ปราบปรามการทุจริต 

4. สร:างกลไกและพัฒนาระบบการตรวจสอบ ถ9วงดุลการใช:อำนาจของเจ:าหน:าท่ีของรัฐให:มีความเข:มแข็งและ 

มีประสิทธิภาพ 

5. ส9งเสริม/สนับสนุนการจัดการองค<ความรู:ด:านการปqองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาอย9าง 

จริงจัง และต9อเน่ือง 

วัตถุประสงค@ 

1.เพ่ือส9งเสริมและพัฒนาการบริหารงานของส9วนราชการภายในสถานศึกษาให:มีความโปร9งใส และเป7นธรรม 

2.เพ่ือส9งเสริมให:ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ปฏิบัติงานด:วยความซ่ือสัตย< สุจริต และรับผิดชอบต9อ 

ประชาชน 

3. เพ่ือส9งเสริมให:สถานศึกษาปฏิบัติตามหลักคุณธรรมจริธรรมและนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช: 

ในการปฏิบัติ 

4. เพ่ือเสริมสร:างความเข:มแข็งและการมีส9วนร9วมของทุกภาคส9วนในการปqองกันและ ปราบปรามการทุจริต 

ยุทธศาสตร<และมาตรการ/แนวทางดำเนินงาน 

ยุทธศาสตร<ท่ี 1 : เสริมสร:างจิตสำนึก ค9านิยม ให:สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

วัตถุประสงค< 

มุ9งส9งเสริมเสริมสร:างจิตสำนึกและค9านิยมให:แก9สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมี 

ทัศนคติ วิสัยทัศน< ในการร9วมกันแก:ไขและรับผิดชอบต9อปuญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบสถานศึกษา 

รวมท้ังการรณรงค< เผยแพร9 ประชาสัมพันธ< ให:ทุกภาคส9วนมีวินัย เคารพกฎหมาย กฎและระเบียบ ท่ีจะเป7น 

กลไกในการแก:ไขปuญหา การพัฒนา ตลอดจนเป7นการวางรากฐานในการปqองกันและปราบปรามการทุจริตใน 

ภาครัฐได:อย9างมีประสิทธิภาพ 

มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน 

1. ส9งเสริมการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1.1 เสริมสร:างความรู:ความเข:าใจแก9ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ให:ปฏิบัติงานและ ดำเนินชีวิตตาม 

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1.2 ประยุกต<การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช:ให:เกิดมรรคผลในทางปฏิบัติ 



1.3 จัดให:มีหลักสูตรการเรียนรู:หรือการฝ�กอบรมเก่ียวกับการใช:หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก9ครู 

บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 

2. ส9งเสริมให:ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนได:เรียนรู:และปฏิบัติงานตามหน:าท่ีด:วยหลักธรรมาภิบาล 

2.1 ส9งเสริมให:ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนมีความรู:ความเข:าใจ รวมท้ังมีการฝ�กอบรมเพ่ือให: 

ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 

2.2 ส9งเสริมให:ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ได:ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 

2.3 ควบคุม กำกับ ดูแลการปฏิบัติงาน การประพฤติปฏิบัติตนของครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนให: 

เป7นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 

3. กำหนดให:มีหลักสูตรทางการศึกษาเพ่ือใช:เป7นเคร่ืองมือในการปqองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

3.1 จัดให:มีหลักสูตรทางการศึกษา/หลักสูตรการฝ�กอบรมด:านการปqองกันและปราบปรามการทุจริต 

สถานศึกษา 

3.2 กำหนดให:หลักสูตรด:านการปqองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาเป7นหลักสูตรบังคับท่ีใช: 

ฝ�กอบรมครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนทุกระดับ 

3.3 ส9งเสริมแหล9งเรียนรู:ทางวิชาการ ตลอดจนข:อมูลข9าวสารด:านการปqองกันและปราบปราม การทุจริต 

สถานศึกษา  

4. ส9งเสริมค9านิยมการยกย9องและเชิดชูความดี ความซ่ือสัตย<สุจริตและการต9อต:านการทุจริต 

4.1 ส9งเสริมการสร:างแรงจูงใจให:ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ปฏิบัติหน:าท่ีราชการด:วยความซ่ือสัตย< 

สุจริต เสียสละเพ่ือประโยชน<ส9วนรวม 

4.2 รณรงค< เผยแพร9ประชาสัมพันธ<ให:สังคมมีค9านิยม ยกย9องเชิดชู และเห็นคุณค9าของการ ประพฤติปฏิบัติตน 

ตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 

4.3 ส9งเสริม เชิดชู หน9วยงานหรือบุคคลท่ีมีผลงานดีเด9นด:านการปqองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

4.4 ส9งเสริม สนับสนุนให:ทุกภาคส9วนร9วมกันสร:างค9านิยมในการปqองกันและปราบปรามการทุจริต 

สถานศึกษา 

ยุทธศาสตร< ท่ี 2 : บูรณาการหน9วยงานทุกภาคส9วน ในการปqองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

วัตถุประสงค< 

มุ9งประสานความร9วมมือระหว9างหน9วยงานสถานศึกษากับทุกภาคส9วนในการปqองกันและปราบปราม 

การทุจริตสถานศึกษา ส9งเสริมบทบาทและการมีส9วนร9วมของผู:ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาใน 

การติดตาม ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในสถานศึกษา เสริมสร:างและพัฒนาเครือข9าย 

ผู:ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาให:เป7นกลไกในการตรวจสอบ ถ9วงดุล รวมถึงการสร:าง 

หลักประกันความปลอดภัยในการแจ:งข:อมูลหรือเบาะแสในการปqองกันและปราบปรามการทุจริต 



ยุทธศาสตร<ท่ี 3 : เสริมสร:างความเข:มแข็งในการปqองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา วัตถุประสงค< 

มุ9งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ9วงดุลการใช:อำนาจให:เหมาะสม ชัดเจนและมี 

ประสิทธิภาพ สร:างกลไกความร9วมมือระหว9างหน9วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนให:มีศักยภาพ ในการ 

ปqองกันและปราบปรามการทุจริต ส9งเสริมความร9วมมือด:านการปqองกันและปราบปรามการทุจริตกับ 

หน9วยงานทุกภาคส9วน 

มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน 

1. พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม พร:อมท้ังสร:างความโปร9งใสและเป7นธรรมในการ 

บริหารงานบุคคลภายใต:ระบบคุณธรรม 

1.1 ให:สถานศึกษาท่ีมีพันธกิจด:านการปqองกันและปราบปรามการทุจริต มีโครงสร:างของหน9วยงาน 

อัตรากำลัง การบริหารงานบุคคล และงบประมาณท่ีเหมาะสม สอดคล:องกับภารกิจและความรับผิดชอบ 

1.2 สนับสนุนให:มีการตรวจสอบและถ9วงดุลการใช:อำนาจระหว9างหน9วยงานสถานศึกษาด:วยตนเอง 

1.3 ให:สถานศึกษา ควบคุม กำกับ ติดตาม ประเมินผล การใช:อำนาจในการปฏิบัติงานด:าน การปqองกันและ 

ปราบปรามการทุจริต 

2.สร:างกลไกความร9วมมือระหว9างหน9วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนให:มีศักยภาพในการปqองกัน  

และปราบปรามการทุจริต 

2.1 วางแนวทางและส9งเสริมบทบาทความร9วมมือระหว9างหน9วยงานสถานศึกษากับ ภาคเอกชน ในการปqองกัน 

และปราบปรามการทุจริต 

2.2 ประสานความร9วมมือกับองค<กรภาคเอกชน เก่ียวกับการปqองกัน และปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา 

3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค<กร 

3.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา 

3.2 พัฒนาปรับปรุงและเผยแพร9หลักเกณฑ<ในการบริหารงานท่ีโปร9งใสและเป7นธรรม 

4. ส9งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานด:านการจัดระบบการควบคุมภายในและบริหารจัดการความเส่ียง 

4.1 ส9งเสริมให:มีการจัดทำรายงานการควบคุมภายในของสถานศึกษา 

4.2 ส9งเสริมสนับสนุนให:ทุกสถานศึกษามีแผนการตรวจสอบภายในท่ีเป7นระบบและมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 



ยุทธศาสตร<ท่ี 4 :พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการปqองกันและปราบปรามการ 

ทุจริตสถานศึกษา 

วัตถุประสงค< 

มุ9งพัฒนาสมรรถนะ และขีดความสามารถให:ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการปqองกันและปราบปราม

การทุจริตสถานศึกษาให:สัมฤทธ์ิผลได:อย9างมีประสิทธิภาพ เพ่ือแก:ไขสภาพปuญหาการทุจริตให:เป7นระบบอย9าง

ต9อเน่ือง สร:างมาตรฐานทางวิชาชีพให:สามารถร9วมมือหรือประสานการปฏิบัติกับองค<กรทุกภาคส9วน  

มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน 

1. พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถของครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการปqองกันและ 

ปราบปรามการทุจริต 

1.1 กำหนดให:ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ฝ�กอบรมหลักสูตรด:านการปqองกัน และ ปราบปรามการ 

ทุจริต ในสถานศึกษาเพ่ือให:มีความเช่ียวชาญ 

1.2 กำหนดให:มีหลักสูตรการศึกษา และหลักสูตรการฝ�กอบรมวิชาชีพด:านการปqองกัน และปราบปรามการ 

ทุจริตสถานศึกษา 

2. สร:างมาตรฐานทางวิชาชีพด:านการปqองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

2.1 ส9งเสริมให:สถาศึกษาร9วมกันสร:างมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ 

2.2 กำหนดให:มีหน9วยงานหลัก เพ่ือรับผิดชอบในการติดตามประเมินผล รวมถึงการลงโทษ ครู บุคลากร 

ทางการศึกษา นักเรียน  

3. ส9งสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรตามหลักเกณฑ<และวิธีการบริหารกิจการบ:านเมืองท่ีดี 

3.1 ส9งเสริมและสนับสนุนให:มีการฝ�กอบรมครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน หลักสูตร การบริหารกิจการ 

บ:านเมืองท่ีดี 

3.2 ส9งเสริมและสนับสนุนให:มีการฝ�กอบรมหลักสูตรคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติ หน:าท่ี และแนวทาง 

ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ต9าง ๆ 

4. ส9งเสริมและสนับสนุนให:มีการสร:างองค<ความรู:เร่ืองการปqองกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา 

4.1 จัดให:มีกิจกรรมการสร:างองค<ความรู:ในเร่ืองการปqองกันและปราบปรามการทุจริต สถานศึกษา แก9 ครู 

บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 

4.2 ส9งเสริมให:หน9วยงานภาครัฐมีการแลกเปล่ียนความรู:และข:อมูลข9าวสารด:านการปqองกัน และปราบปราม 

การทุจริต 

 

 

 



ผลท่ีคาดว9าจะได:รับ 

1. โรงเรียนบรรหารแจ9มใสวิทยา 1 ปฏิบัติหน:าท่ีด:วยความโปร9งใสและเป7นธรรม 

2. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีจิตสำนึกในการเป7นพลเมืองดี ปฏิบัติงานตามระเบียบวินัยและ 

มีความซ่ือสัตย<สุจริต 

3. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีความรู:เร่ืองการปqองกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา 

มากย่ิงข้ึน 

4. โรงเรียนบรรหารแจ9มใสวิทยา 1 ปฏิบัติงนตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง

เป7นแนวทางปฏิบัติ 

5. โรงเรียนบรรหารแจ9มใสวิทยา 1 มีความเข:าใจและให:ความร9วมมือในกิจกรรมการปqองกันและปราบปรามการ 

ทุจริตในสถานศึกษา 

6. ส9งผลต9อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมในสถานศึกษาได:อย9างม่ันคงและย่ังยืนตลอดไป 

บทสรุป 

แผนปฏิบัติการปqองกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนบรรหารแจ9มใสวิทยา 1 ประจำป3งบประมาณ พ.ศ.2565 

จัดทำข้ึนเพ่ือใช:เป7นแนวทางในการดำเนินงานในด:านการปqองกันและปราบปรามการทุจริตของสถานศึกษา 

ปฏิบัติงานในด:านการปqองกันและปราบปรามการทุจริตให:บรรลุตามวัตถุประสงค<เกิดผลสัมฤทธ์ิตามท่ีคาดหวังไว: 

ทำให:การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน:าท่ีของข:าราชการเป7นไปในลักษณะท่ีมีความรับผิดชอบทำให:ผู:ปกครอง 

ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษามีความเช่ือถือในความมีคุณธรรม ความมีจริยธรรม การปฏิบัติหน:าท่ีโดยการ

คำนึงถึงประโยชน<ส9วนรวมมากกว9าประโยชน<ส9วนตน และการยึด ม่ันในหลักธรรมาภิบาล สามารถแก:ไขปuญหาการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบของคณะครู บุคลากรทางการ ศึกษา นักเรียนให:ลดน:อยลงได:อย9างมีประสิทธิภาพ และ

บังเกิดผลอย9างเป7นรูปธรรมมากย่ิงข้ึน ดังน้ัน ในการดำเนินงานด:านการปqองกันและปราบปรามการทุจริต

สถานศึกษา ต:องบูรณาการและ อาศัยความร9วมมือจากทุกภาคส9วน และจะต:องปฏิบัติอย9างต9อเน่ืองให:เป7นระบบ 

โดยหากมีการบูรณาการ ความร9วมมือจากทุกภาคส9วนอย9างจริงจังและต9อเน่ืองแล:ว ก็จะส9งผลต9อการบรรลุตาม

ผลสัมฤทธ์ิท่ีคาดหวังไว: ส9วนราชการและสถานศึกษา ปฏิบัติหน:าท่ีด:วยความโปร9งใสและเป7นธรรม คณะครู 

บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีความรู:เร่ืองการปqองกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษามากย่ิงข้ึน มี

จิตสำนึกในการเป7น พลเมืองดีปฏิบัติงานตามระเบียบวินัย และมีความซ่ือสัตย<สุจริต ทุกภาคส9วนมีความเข:าใจและ

ให:ความร9วมมือในกิจกรรมการปqองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม

จริยธรรม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป7นแนวทางปฏิบัติ รวมถึงส9งผลต9อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ในระดับจังหวัดและระดับประเทศให:ย่ังยืนได:อีกด:วย 

 

 



 

 

 


