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โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ ์ อาํเภอจะนะ  จังหวดัสงขลา 

สาํนักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา สงขลา สตูล 

 



 

ความนํา 

หลักการและเหตุผล 

สาํนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กาํหนดประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามคาํรับรองการ
ปฏิบัติราชการของโรงเรียนโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตัวชีว้ดัที่ 7 ระดับ ความสาํเร็จของการ
ดาํเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยพิจารณาจากผลสาํเรจ็ของการดาํเนินการตามแผนปฏิบตัิการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา เพื่อขับเคล่ือนยุทธศาสตรช์าติว่าดว้ย การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สถานศึกษา และการจัดการขอ้รอ้งเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเวน้ การปฏิบัติหนา้ที่โดยมิชอบของครู บุคลากร
ทางการศกึษา ในปีงบประมาณพ.ศ. 2563 และขอ้กล่าวหาครู บุคลากร ทางการศกึษา ที่ไม่ไดป้ฏิบตัิหนา้ที่ราชการดว้ยความ
รบัผิดชอบต่อประชาชน ไม่มีคุณธรรม ไม่มีจริยธรรม ไม่ คาํนึงถึงประโยชนส่์วนรวมเป็นที่ตัง้ และไม่มีธรรมาภิบาล ตามที่มี
กฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการที่ เก่ียวขอ้งไดก้าํหนดไวใ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 การตรวจสอบและนาํเรื่อง
รอ้งเรียนเขา้สู่กระบวนการสอบสวน ขอ้เท็จจริง การแจง้ตกัเตือน ดาํเนินคดี หรืออื่นๆ ตามระเบียบขอ้กฎหมายที่กาํหนดไวใ้น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในการจัดทาํแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์
ประจาํปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 นัน้ โรงเรียนโรงเรียนจะนะชนปูถมัภไ์ดท้าํการ ศกึษาและวิเคราะหข์อ้มลูจากแผนปฏิบตัิ การ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา และผลการดาํเนินการตามแผนปฏิบตัิการป้องกันและปราบปราม การทุจริต
สถานศึกษาประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยกาํหนดใหส้ถานศกึษาตอ้งจดัทาํแผนปฏิบตัิการป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจริตในหน่วยงานของตน เพื่อสนับสนุนและสอดคล้องกับยุทธศาสตรว์่าด้วยการปราบปราม การทุจริตสถานศึกษา                  
4 ยทุธศาสตร ์ดงันี ้

ยทุธศาสตรท์ี่ 1 เสรมิสรา้งจิตสาํนึก ค่านิยม ใหส้ถานศกึษาบรหิารงานตามหลกัธรรมาภิบาล 

ยทุธศาสตรท์ี่ 2 บรูณาการหน่วยงานทกุภาคส่วน ในการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติสถานศกึษา 

ยทุธศาสตรท์ี่ 3 เสรมิสรา้งความเขม้แข็งในการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติสถานศกึษา 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริต
สถานศกึษา 

 

วิสัยทัศน ์ : พฒันาการเรียนรูคู้่คณุธรรม สู่ความเป็นเลิศ บนพืน้ฐานหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

   

พันธกิจ  
  ด้านผู้เรียน  

1. พฒันาผูเ้รียนใหม้ีคณุธรรม ศีลธรรม จรยิธรรม และค่านิยมอนัพึงประสงค ์

2. พฒันาผูเ้รียนใหไ้ดค้ณุภาพมาตรฐานการศึกษา โดยเนน้การปฏิบตัิการเรียนรูท้ี่ยึดผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

3. ส่งเสรมิพฒันาการเรียนรูสู้่ความเป็นเลิศระดบัสากล 

   ด้านครู 

1. ครูจดัการเรียนรูท้ี่เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

2. ครูมีการจดัการชัน้เรียนเชิงบวก 

            ด้านบริหารจัดการ 

     พฒันาระบบการบรหิารโดยยึดหลกัธรรมาภิบาล 

              ด้านชุมชนและสังคม 

       อนรุกัษ์ภมูิปัญญาทอ้งถิ่น และดาํรงชีวิตตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 



 
 

ค่านิยมของโรงเรียน  
 มุ่งพฒันานกัเรียนสู่ความเป็นเลิศตามศกัยภาพ ดาํรงตนตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีระบบการทาํงาน
แบบกลัยาณมิตร รว่มคิด รว่มทาํยทุธศาสตรแ์ละมาตรการ/แนวทางดาํเนินงาน 

ยุทธศาสตรท์ี ่1 : เสริมสร้างจิตสาํนึก ค่านิยม ให้สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภบิาล 

วัตถุประสงค ์

มุ่งส่งเสริมเสริมสรา้งจิตสาํนึกและค่านิยมให้แก่สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  โดยมีทัศนคติ 
วิสยัทศัน ์ในการร่วมกันแกไ้ขและรบัผิดชอบต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบสถานศึกษารวมทัง้การรณรงค ์เผยแพร่ 
ประชาสมัพนัธ ์ใหทุ้กภาคส่วนมีวินยั เคารพกฎหมาย กฎและระเบียบ ที่จะเป็นกลไกในการแกไ้ขปัญหา การพฒันา ตลอดจน
เป็นการวางรากฐานในการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครฐัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

มาตรการ/แนวทางดาํเนินงาน 

1. ส่งเสรมิการปฏิบตัิงานและการดาํเนินชีวิตตามหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1.1 เสริมสรา้งความรูค้วามเขา้ใจแก่ครู บุคลากรทางการศกึษา นกัเรียน ใหป้ฏิบตัิงานและดาํเนินชีวิตตาม
หลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1.2 ประยกุตก์ารนาํหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้หเ้กิดมรรคผลในทางปฏิบตัิ 
1.3 จัดให้มีหลักสูตรการเรียนรูห้รือการฝึกอบรมเก่ียวกับการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แก่ครู 

บคุลากรทางการศกึษา นกัเรียน 

2. ส่งเสรมิใหค้รู บคุลากรทางการศกึษา นกัเรียน ไดเ้รียนรูแ้ละปฏิบตัิงานตามหนา้ที่ดว้ยหลกัธรรมาภิบาล 

2.1 ส่งเสริมใหค้รู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีความรู ้ความเขา้ใจ รวมทั้งมีการฝึกอบรม เพื่อให้
ปฏิบตัิงานตามหลกัธรรมาภิบาล 

2.2 ส่งเสริมใหค้รู บุคลากรทางการศึกษา นกัเรียน ไดป้ระพฤติปฏิบตัิตนตามมาตรฐานทางคุณธรรมและ
จรยิธรรม 

2.3 ควบคุม กาํกับ ดูแลการปฏิบตัิงาน การประพฤติปฏิบตัิตนของครู บุคลากรทางการศึกษานกัเรียน ให้
เป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคณุธรรมและจรยิธรรม 

3. กาํหนดใหม้ีหลกัสตูรทางการศกึษาเพื่อใชเ้ป็นเครื่องมือในการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติสถานศกึษา 

3.1 จัดให้มีหลักสูตรทางการศึกษา/หลักสูตรการฝึกอบรม ดา้นการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริต
สถานศกึษา 

3.2 กาํหนดให้หลักสูตรดา้นการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา เป็นหลักสูตรบังคับที่ใช้
ฝึกอบรมครู บคุลากรทางการศกึษา นกัเรียน ทกุระดบั 

3.3 ส่งเสริมแหล่งเรียนรูท้างวิชาการ ตลอดจนขอ้มูลข่าวสารดา้นการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สถานศกึษา 

4. ส่งเสรมิค่านิยมการยกย่องและเชิดชคูวามดี ความซื่อสตัยส์จุรติ และการต่อตา้นการทจุรติ 

4.1 ส่งเสรมิการสรา้งแรงจงูใจใหค้รู บคุลากรทางการศกึษา นกัเรียน ปฏิบตัิหนา้ที่ราชการดว้ยความซือ่สตัย์
สจุรติ เสียสละเพื่อประโยชนส่์วนรวม 

4.2 รณรงคเ์ผยแพร่ประชาสมัพนัธใ์หส้งัคมมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชูและเห็นคณุค่าของการประพฤติปฏิบตัิ
ตนตามหลกัคณุธรรมและจรยิธรรม 

4.3 ส่งเสริม เชิดชูหน่วยงานหรือบุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริต
สถานศกึษา 



4.4 ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างค่านิยมในการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริต
สถานศกึษา 

ยุทธศาสตรท์ี ่2 : บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

วัตถุประสงค ์

มุ่งประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปราม การ ทุจริต
สถานศึกษา ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของผูป้กครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศกึษาในการติดตาม ตรวจสอบการ
ทุจริตหรือประพฤติมิชอบในสถานศึกษา เสริมสรา้งและพฒันาเครือข่ายผูป้กครอง ชุมชนคณะกรรมการสถานศึกษาใหเ้ป็น
กลไกในการตรวจสอบ ถ่วงดุล รวมถึงการสรา้งหลักประกันความปลอดภัยในการแจง้ขอ้มลูหรือเบาะแสในการป้องกันและ
ปราบปรามการทจุรติ 

มาตรการ/แนวทางดาํเนินงาน 

1. บรูณาการหน่วยงานสถานศกึษากบัองคก์รทกุภาคส่วนเพื่อสรา้งความตระหนกัและปลกูจิตสาํนึกการเป็นพลเมือง
ดี 

1.1 ประสานความร่วมมือทางดา้นขอ้มลูและการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับองคก์รทุก
ภาคส่วน 

1.2 ส่งเสริม สนบัสนุน องคก์รและบุคลากรทางดา้นส่ือสารมวลชนใหม้ีความเขม้แข็งและเป็นอิสระในการ
ทาํหนา้ที่ตรวจสอบและเผยแพรข่อ้มลูข่าวสารใหส้าธารณชนรบัทราบ 

1.3 ส่งเสริมสนบัสนุนใหส้ถานศึกษามีระบบอินเทอรเ์น็ต เพื่อทาํการเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ในการป้องกนั
และปราบปรามการทจุรติสถานศกึษา โดยมีเว็บบอรด์เพื่อติดต่อส่ือสารระหว่างกนั 

1.4 เสรมิสรา้งและพฒันาเครือข่ายผูป้กครอง ชมุชน คณะกรรมการสถานศกึษา 

2. ส่งเสรมิการมีส่วนรว่มของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทจุรติหรือประพฤติมิชอบ 

2.1 เสริมสรา้งกระบวนการเรียนรูเ้พื่อให้ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษามีความตื่นตัวต่อ
สภาพปัญหาการทจุรติและประพฤติมิชอบในสถานศกึษา 

2.2 สรา้งและพัฒนาช่องทางในการรบัแจง้ขอ้มูลหรือเบาะแส ใหม้ีความสะดวกหลากหลายรวมทัง้สรา้ง
หลกัประกนัความปลอดภยัใหแ้ก่บคุคล หน่วยงานหรือขอ้มลูนัน้ 

2.3 ส่งเสริมสิทธิในการรบัรูแ้ละการเขา้ถึงขอ้มลูข่าวสาร 2.4 กาํหนดมาตรการสรา้งแรงจูงใจใหแ้ก่ผูแ้จง้
ข้อมูลหรือเบาะแส ให้ไดร้ับรางวัลตอบแทน 2.5 ให้องคก์รหรือบุคลากรดา้น ส่ือสารมวลชนเป็นส่ือกลางในการ
แสวงหาความรว่มมือเพื่อป้องกนัและปราบปรามการทจุรติสถานศกึษา 

3. พฒันาประสิทธิภาพการบรหิารจดัการศกึษาตามแนวทางการกระจายอาํนาจทางการศกึษา 

3.1 พฒันาประสิทธิภาพการบรหิารงบประมาณสาํนกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาและสถานศกึษาโดยเนน้การมี
ส่วนรว่มจากทกุภาคส่วน 

3.2 พฒันาประสิทธิภาพการติดตามประเมินผลการดาํเนินการตามกลยทุธจ์ุดเนน้ เพื่อพฒันาคณุภาพทาง
การศกึษา 

 

ยุทธศาสตรท์ี ่3 : เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

วัตถุประสงค ์

มุ่งพฒันาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคมุ และถ่วงดลุการใชอ้าํนาจใหเ้หมาะสมชดัเจนและมีประสิทธิภาพ 
สรา้งกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนใหม้ีศกัยภาพในการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต 
ส่งเสรมิความรว่มมือดา้นการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติกบัหน่วยงานทกุภาคส่วนมาตรการ/แนวทางดาํเนินงาน 



1. พฒันาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคมุ พรอ้มทัง้สรา้งความโปรง่ใสและเป็นธรรมในการบรหิารงานบคุคล
ภายใตร้ะบบคณุธรรม 

1.1 ให้สถานศึกษาที่มีพันธกิจดา้นการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีโครงสรา้ง ของหน่วยงาน 
อตัรากาํลงั การบรหิารงานบคุคล และงบประมาณที่เหมาะสม สอดคลอ้งกบัภารกิจและความรบัผิดชอบ 

1.2 สนบัสนนุใหม้ีการตรวจสอบและถ่วงดลุการใชอ้าํนาจระหว่างหน่วยงานสถานศกึษาดว้ยกนัเอง 

1.3 ใหส้ถานศกึษา ควบคมุ กาํกบั ติดตาม ประเมินผล การใชอ้าํนาจในการปฏิบตัิงานดา้นการป้องกนัและ
ปราบปรามการทจุรติ 

2. สรา้งกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากบัภาคเอกชนใหม้ีศกัยภาพในการป้องกนัและปราบปราม
การทจุรติ 

2.1 วางแนวทางและส่งเสริมบทบาทความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2.2 ประสานความร่วมมือกับองค์กรภาคเอกชน เก่ียวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทจุรติในสถานศกึษา 

 

3. พฒันาประสิทธิภาพการบรหิารจดัการองคก์ร 

3.1 พฒันาประสิทธิภาพการบรหิารจดัการของสถานศกึษา 

3.2 พฒันาปรบัปรุงและเผยแพรห่ลกัเกณฑใ์นการบรหิารงานท่ีโปรง่ใสและเป็นธรรม 

4. ส่งเสรมิประสิทธิภาพการดาํเนินงานดา้นการจดัระบบการควบคมุภายในและบรหิารจดัการความเส่ียง 

4.1 ส่งเสรมิใหม้ีการจดัทาํรายงานการควบคมุภายในของสถานศกึษา 

4.2 ส่งเสรมิสนบัสนนุใหท้กุสถานศกึษามีแผนการตรวจสอบภายในท่ีเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาศักยภาพครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สถานศึกษา 

วัตถุประสงค ์

มุ่งพฒันาสมรรถนะ และขีดความสามารถใหค้รูบคุลากรทางการศกึษา นกัเรียน ในการป้องกัน และปราบปรามการ
ทุจริตสถานศึกษาให้สัมฤทธิผลไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ไขสภาพปัญหาการทุจริตให้เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง สรา้ง
มาตรฐานทางวิชาชีพใหส้ามารถรว่มมือหรือประสานการปฏิบตัิกบัองคก์รทกุภาคส่วน 

มาตรการ/แนวทางดาํเนินงาน 

1. พฒันาสมรรถนะและขีดความสามารถของครูบุคลากรทางการศกึษา นกัเรียน ในการป้องกนัและปราบปราม 

1.1 กาํหนดใหค้รูบุคลากรทางการศึกษา นกัเรียน ฝึกอบรมหลกัสตูรดา้นการป้องกันและปราบปรามการ
ทจุรติ ในสถานศกึษา เพื่อใหม้ีความเชี่ยวชาญ 

1.2 กาํหนดใหม้ีหลกัสตูรการศึกษา และหลกัสตูรการฝึกอบรมวิชาชีพดา้นการป้องกันและปราบปรามการ
ทจุรติสถานศกึษา 

2. สรา้งมาตรฐานทางวิชาชีพดา้นการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติสถานศกึษา 

2.1 ส่งเสรมิใหส้ถานศกึษารว่มกนัสรา้งมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ 

2.2 กาํหนดใหม้ีหน่วยงานหลกั เพื่อรบัผิดชอบในการติดตามประเมินผล รวมถึงการลงโทษครูบคุลากรทาง
การศกึษา นกัเรียน 

3. ส่งเสรมิการปฏิบตัิงานของบคุลากรตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการบรหิารกิจการบา้นเมืองที่ดี 
3.1 ส่งเสริมและสนบัสนุนใหม้ีการฝึกอบรมครูบุคลากรทางการศกึษา นกัเรียน หลกัสตูรการบริหารกิจการ

บา้นเมืองที่ดี 



3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่และ
แนวทางปฏิบตัิตาม พ.ร.บ. ต่าง ๆ 

4. ส่งเสรมิและสนบัสนนุใหม้ีการสรา้งองคค์วามรูเ้รื่องการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในสถานศกึษา 

4.1 จัดใหม้ีกิจกรรมการสรา้งองคค์วามรูใ้นเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาแก่ครู
บคุลากรทางการศกึษา นกัเรียน 4.2 ส่งเสรมิใหห้น่วยงานภาครฐัมีการแลกเปล่ียนความรูแ้ละขอ้มลูข่าวสารดา้นการ
ป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. โรงเรียนจะนะชนปูถมัภป์ฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความโปรง่ใสและเป็นธรรม 

2. คณะครูบุคลากรทางการศกึษา นกัเรียน มีจิตสาํนึกในการเป็นพลเมืองดีปฏิบตัิงานตามระเบียบวินยั และมีความ
ซื่อสตัยส์จุรติ 

3. คณะครูบุคลากรทางการศึกษา นกัเรียน มีความรูเ้รื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษามาก
ยิ่งขึน้ 

4. โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็น
แนวทางปฏิบตัิ 

5. รงเรียนจะนะชนูปถัมภ์มีความเข้าใจและให้ความร่วมมือในกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
สถานศกึษา 

6. ส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมในสถานศึกษาได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดไปบทสรุป
แผนปฏิบตัิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนจะนะชนูปถัมภป์ระจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จดัทาํขึน้เพื่อใชเ้ป็น
แนวทางในการดาํเนินงานในดา้นการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสถานศึกษา ปฏิบัติงานในดา้นการป้องกันและ
ปราบปรามการทจุรติใหบ้รรลตุามวตัถปุระสงค ์เกิดผลสมัฤทธ์ิตามที่คาดหวงัไวท้าํใหก้ารปฏิบตัิราชการตามอาํนาจหนา้ที่ของ
ขา้ราชการเป็นไปในลกัษณะที่มีความรบัผิดชอบทาํใหผู้ป้กครอง ขุมขน คณะกรรมการสถานศึกษา มีความเชื่อถือในความมี
คุณธรรม ความมีจริยธรรม การปฏิบตัิหนา้ที่โดยการคาํนึงถึงประโยชนส่์วนรวมมากกว่าประโยชนส่์วนตน และการยึดมั่นใน
หลกัธรรมาภิบาลสามารถแกไ้ขปัญหาการทจุรติและประพฤติมิชอบของคณะครูบคุลากรทางการศกึษา นกัเรียน ใหล้ดนอ้ยลง
ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และบงัเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึน้ดงันัน้ ในการดาํเนินงานดา้นการป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจริตสถานศึกษา ตอ้งบูรณาการและอาศยัความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และจะตอ้งปฏิบตัิอย่างต่อเนื่องใหเ้ป็นระบบ โดย
หากมีการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอย่างจริงจังและต่อเน่ืองแลว้ ก็จะส่งผลต่อการบรรลุตามผลสัมฤทธ์ิท่ี
คาดหวงัไวส่้วนราชการและสถานศกึษา ปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความโปรง่ใสและเป็นธรรม คณะครูบคุลากรทางการศกึษา นกัเรียน 
มีความรูเ้รื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษามากยิ่งขึน้ มีจิตสาํนึกในการเป็นพลเมืองดีปฏิบตัิงานตาม
ระเบียบวินยั และมีความซื่อสตัยส์จุริต ทุกภาคส่วนมีความเขา้ใจและใหค้วามร่วมมือในกิจกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทจุรติสถานศกึษา ปฏิบตัิงานตามหลกัคณุธรรม จรยิธรรม และยึดหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เป็นแนวทางปฏิบตัิรวมถึงส่งผลต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมในระดบัจงัหวดัและระดบัประเทศใหย้ั่งยืนได้อีกดว้ย 

 


