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โรงเรียนทีปังกรวทิยาพฒัน์(วดัโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ  
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ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 



 
ก 

ค าน า 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ(ส ำนักงำน ป.ป.ท.) องค์กรต่อต้ำน
คอร์รัปชั่น(ประเทศไทย) ภำคเีครือข่ำยภำครัฐ ภำครัฐวิสำหกจิ ภำคเอกชน และภำคประชำสังคม  ก ำหนดจัดงำน
วันต่อต้ำนคอร์รัปชั่นสำกล(ประเทศไทย) วันที่ 9 ธนัวำคม 2560 พร้อมทั้งในส่วนกลำงและส่วน ภูมิภำค นับเป็นมิติ
ใหม่ในก ำรสรำ้งเจตจ ำนงทำงกำรเมืองที่รฐับำล ชดุปัจจุบันใหค้วำมส ำคัญในกำรแก้ไข ปัญหำกำรทจุริตเป็นภำระ
เร่งด่วนและให้เป็นวำระแห่งช ำติ ด้วยกำรใช้กลไกประสำนควำมร่วมมือกับภำครัฐ ประกอบไปด้วยฝำ่ยประจ ำและ
ฝ่ำยกำรเมือง ภำครฐัวิสำหกิจ ภำคเอกชน ภำคประชำสังคม กลไกทำงศำสนำ และกำรศกึษำ ซึ่งเป็นรำกฐำนส ำคัญ
ในกำรแก้ไขปัญหำกำรทจุริตที่ย่ังยนื ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อน ยุทธศำสตร์ชำติวำ่ด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทจุริตอย่ำงเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง  

โรงเรียนทีปังกรวิทยำพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระรำชูปถัมภ์ฯ ตระหนักและเห็นควำมส ำคัญของกำรต่อต้ำน
ทุจริต จึงจัดท ำแผนปฏิบัติกำร กำรป้องกนักำรทจุรติ เพื่อด ำเนินกำรป้องกันกำรทุจริตต่อไป  

โรงเรียนทีปังกรวิทยำพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระรำชูปถัมภ์ฯ 
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แผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริตประจ าปี  2565 

หลักการและเหตุผล  

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรพัฒนำระบบรำชกำร(ก.พ.ร.) ก ำหนดประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำม ค ำ
รับรองปฏิบัติรำชกำรของโรงเรียนทีปังกรวิทยำพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระรำชูปถัมภ์ฯ ประจ ำปีงบประมำณ2564 
ตัวชี้วัดที่ 7 ระดับควำมส ำเรจ็ของกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต โดยพิจำรณำจำก
ผลส ำเรจ็ของกำร ด ำเนนิกำรตำมแผนมำตรกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทจุริต โดยพิจำรณำจำกผลส ำเรจ็ของ
กำรด ำเนินกำร ตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทจุริตในสถำนศึกษำ และกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน
เรื่องกำรทุจริต กำรปฏิบัติหรือละเวน้กำรปฏิบัติหน้ำที่โดยมิชอบของครู บุคล ำกรทำงกำรศึกษำ ในปีงบประมำณ
2565  และตรวจสอบกำรน ำเรื่องร้องเรียนเข้ำสู่กระบวนกำรสอบสวนข้อเทจ็จรงิ กำรแจ้งเตือน กำรด ำเนนิคดี หรือ 
อื่นๆตำมระเบียบข้อก ำหนดไว้ในปีงบประมำณ 2565 

ในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทจุริตโรงเรียนทีปังกรวิทยำพัฒน์(วัดโบสถ์)                   
ในพระรำชูปถัมภ์ฯ ประจ ำปีงบประมำณ2565 นัน้ โรงเรียนทีปังกรวิทยำพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระรำชูปถัมภ์ฯ  ได้
ท ำกำรศึกษำวิเครำะห์ข้อมูลจำกแผนปฏิบัติกำรป้องกันและ ปรำบปรำมกำรทุจริตในสถำนศึกษำ และผลกำร
ด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำร ทจุริตสถำนศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ 2565 โดย
ก ำหนดให้สถำนศกึษำต้องจัดท ำแผนปฏิบัติกำรและ ปรำบปรำมกำรทจุริตในหน่วยงำนของตน เพื่อสนบัสนุนและ
สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ว่ำด้วยกำรปรำบปรำม กำรทุจริตสถำนศึกษำ 4 ยุทธศำสตร์ ดังนี ้ 

ยุทธศำสตรท์ี่ 1 เสริมสรำ้งจิตส ำนึก ค่ำนิยม ให้สถำนศึกษำบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำล  

ยุทธศำสตรท์ี่ 2 บูรณำกำรหน่วยงำนทุกภำคส่วน ในกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทจุริตใน 
สถำนศึกษำ  

ยุทธศำสตรท์ี่ 3 เสริมสรำ้งควำมเข้มแข็งในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทจุริตในสถำนศึกษำ  

ยุทธศำสตรท์ี่ 4 พัฒนำศักยภำพคร ูบุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียนในกำรป้องกนัและปรำบปรำม กำร
ทุจริตในสถนศึกษำ 

วิสยัทัศน ์ 

“ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน บริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำล ผู้ปกครอง ชุมชน  คณะกรรมก ำ
รสถำนศึกษำ ร่วมมือร่วมใจป้องกันและปรำบปรำมกำรทจุริต”  

พันธกิจ  

1.เสริมสร้ำงจิตส ำนึกและคำ่นิยมให้กับครู บุคล ำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน ยึดหลักธรรมำภิบำล 
   2.บูรณำกำรหนว่ยงำนทุกภำคส่วนเพื่อเสริมสรำ้งและพัฒนำเครือข่ำยด้ำนกำรป้องกนัและปรำบปรำม 

กำรทจุริตในสถำนศึกษำ  
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3.ส่งเสริมบทบำทผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมกำรสถำนศึกษำให้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรป้องกันและ 

ปรำบปรำมกำรทุจริต  

4.สรำ้งกลไกและพัฒนำระบบกำรตรวจสอบ ถ่วงดุลกำรใช้อ ำนำจของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐให้มีควำม 
เข้มแข็งและมีประสทิธิภำพ  

5.ส่งเสริม/สนับสนุนกำรจัดกำรองคค์วำมรู้ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทจุริตสถำนศึกษำอย่ำง 
จริงจงัและต่อเนื่อง  

วัตถุประสงค์  

1.เพื่อสง่เสริมและพัฒนำกำรบริหำรงำนของส่วนรำชกำรภำยในสถำนศึกษำให้มี ควำมโปร่งใสและ เป็น
ธรรม  

2.เพื่อสง่เสริมให้คร ูบุคล ำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน ปฏิบัติงำนด้วยควำมซื่อสัตย์ สจุริต และ รับผิดชอบ
ต่อประช ำชน  

3.เพื่อสง่เสริมให้สถำนศึกษำ ปฏิบัติตำมหลักคุณธรรม จริยธรรม และน ำหลักปรชัญำเศรษฐกจิ พอเพียง
มำใชใ้นกำรปฏิบัติ  

4.เพื่อเสริมสรำ้งควำมเข้มแข็งและกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนในกำรป้องกันและปรำบปรำมทุจริต 

ยุทธศาสตรแ์ละมาตรการ/แนวทางด าเนินงาน  

ยุทธศาสตร์ที่1 : เสริมสรำ้งจิตส ำนกึและค่ำนิยมให้กับครูบุคลำกรทำงกรศึกษำ นกัเรียน ยึดหลกัธรรมำภิบำล 

วัตถุประสงค์  

มุ่งส่งเสริมสรำ้งจิตส ำนึกและค่ำนิยมให้แก่สถำนศกึษำบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำล โดยมีทัศนคติ  มีวิสัยทศัน ์
ในกำรร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหำกำรทุจริตและประพฤติมิชอบสถำนศึกษำ รวมทั้งกำร รณรงค์ 

เผยแพร่ ประช ำสัมพนัธ์ ใหทุ้กภำคสว่นมีวินัย เคำรพกฎหมำย กฎและระเบียบ ทีจ่ะเป็นกลไกในกำร แก้ไขปัญหำ 
กำรพัฒนำ ตลอดจนเป็นกำรวำงรำกฐำนในกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทจุริตในภำครฐัได้ อย่ำงมปีระสิทธิภำพ 

 
 
 

มาตรการ/แนวทางด าเนนิงาน  
1.ส่งเสริมกำรปฏิบัติงำนและกำรด ำเนนิชีวิตตำมหลกัปรัชญำของเศรษฐกจิพอเพียง  

1.1 เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจแกค่รู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียนให้ปฏิบัติงำนและด ำเนินชีวิต 
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  
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1.2ประยุกต์กำรน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ให้เกิดมรรคผลในทำงปฏิบัติ  

2.ส่งเสริมใหค้รู บุคลกรทำงกำรศกึษำ นักเรียน ได้เรียนรู้และปฏิบัติงำนตำมหลักธรรมภิบำล  

2.1ส่งเสริมใหค้รู บุคลกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน มคีวำมรู้ ควำมเข้ำใจ รวมทั้งมีกำรฝึกอบรมเพื่อให้ 
ปฏบัิติงำนตำมหลักธรรมำภิบำล  

2.2ส่งเสริมใหค้รู บุคลกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน ได้ประพฤติปฏิบัติตนตำมมำตรฐำนทำงคุณธรรม 
จริยธรรม  

3.ก ำหนดให้มีหลักสูตรต้ำนทจุริตศึกษำเพื่อใช้เปน็เครื่องมือในกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทจุริต ใน
สถำนศึกษำ  

         3.1จัดให้มีหลกัสูตรต้ำนทจุริตศึกษำ เป็นหลกัสูตรที่ใช้ต้ังแต่ระดับชั้นปฐมวัยถึงประถมศึกษำปีที ่6  

3.2ส่งเสริมแหล่งเรียนรูท้ำงวชิำกำร ตลอดจนข้อมูลข่ำวสำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร ทจุริต  

4.ส่งเสริมคำ่นิยมกำรยกย่องและเชิดชูควำมดี ควำมซื่อสัตย์สุจริต และกำรต่อต้ำนทุจริต  

4.1ส่งเสริมกำรสร้ำงแรงจงูใจให้ครู บคุลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรด้วยควำม 
ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม  

4.2รณรงค์ เผยแพร่ประช ำสัมพนัธ์ อบรมควำมรู้เรือ่งโรงเรียนแห่งควำมซื่อตรง และเห็นคุณค่ำของ กำร
ประพฤติปฏิบัติตำมหลักคุณธรรม จริยธรรม 

 

ยุทธศาสตร ์ที่ 2 : บรูณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการปอ้งกันและปราบปรามการทุจรติสถานศึกษา 
วัตถุประสงค์  

มุ่งประสำนงำนควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนสถำนศึกษำกับทุกภำคส่วนในกำรป้องกันและ ปรำบปรำม
กำรทจุริตในสถำนศึกษำ ส่งเสริมบทบำทและกำรมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมกำร สถำนศึกษำใน
กำรติดตำมตรวจสอบกำรทจุริตหรือประพฤติมิชอบในสถำนศึกษำ เสริมสรำ้งและพัฒนำ เครือข่ำยผู้ปกครอง 
ชุมชน คณะกรรมกำรสถำนศึกษำให้เป็นกลไกในกำรตรวจสอบ ถ่วงดุล รวมถึงก ำรสร้ำง หลักประกันควำม
ปลอดภัยในกำรแจ้งข้อมูลหรือเบำะแสในกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทจุริต  

มาตรการ/แนวทางการด าเนนิงาน  
1. บูรณำกำรหน่วยงำนสถำนศึกษำกับองค์กรทุกภำคส่วนเพื่อสร้ำงควำมตระหนักและปลูกจิตส ำนึกกำร  

เปน็พลเมืองที่ดี  
1.1 ประสำนควำมร่วมมือทำงด้ำนข้อมูลและกำรปฏิบัติงำนระหวำ่งหน่วยงำนสถำนศึกษำกับองค์กร  

ทุกภำคส่วน  

3 



 
1.2 ส่งเสริม สนับสนุน องคก์รและบคุลำกรทำงด้ำนสื่อสำรมวลชนให้มีควำมเข้มแข็งและเป็นอิสระใน  

กำรท ำหนำ้ที่ตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรให้สำธำรณชนรับทรำบ  
1.3 ส่งเสริมสนับสนุนใหส้ถำนศึกษำมีระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อท ำกำรเผยแพร่ประชำสัมพนัธ์ในกำร  

ป้องกันและปรำบปรำมกำรทจุริต โดยมีเว๊ปบอร์ดเพื่อติดต่อสื่อสำรระหวำ่งกนั 

2.ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของภำคส่วนของภำคประชำชนในกำรติดตำมกำรตรวจสอบกำรทจุริตหรือกำร ประพฤติ
มิชอบ  

2.1 เสริมสร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้เพื่อให้ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมกำรสถำนศึกษำมีควำมต่ืนตัว 
สภำพปัญหำกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในสถำนศึกษำ  

2.2สรำ้งและพัฒนำช่องทำงในกำรรับแจ้งข้อมูลหรอืเบำะแสให้มีควำมสะดวกหลำกหลำยรวมทั้งสรำ้ง 
หลักควำมปลอดภัยให้แก่บุคคล หน่วยงำนหรือข้อมูลนั้น  

2.3 ส่งเสริมสิทธใินกำรรับรู้และกำรเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำร  

           2.4 ก ำหนดมำตรกำรกำรสรำ้งแรงจงูใจใหแ้ก่ผู้แจ้งข้อมูลหรือเบำะแสให้ได้รับรำงวัลตอบแทน  

2.5 ให้องค์กร สถำบันเป็นสื่อกลำงในกำรส่งเสริมควำมรู้ให้แก่ครู นกัเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนในเรื่อง กำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทจุริต เชน่สถนบันพระปกเกล้ ำฯได้มำอบรมใหค้วำมรู้เรื่องโรงเรียนแห่งควำม ซื่อตรง 

3.พัฒนำประสทิธิภำพกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำตำมแนวทำงกำรกระจำยอ ำนำจทำงกำรศึกษำ  

3.1พัฒนำประสทิธิภำพกำรบริหำรงบประมำณส ำนกังำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำและสถำนศึกษำโดยเนน้ 
กำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วน  

3.2 พัฒนำประสทิธิภำพกำรติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมกลยุทธจ์ุดเนน้เพื่อพัฒนำคุณภำพ 
กำรศึกษำ 

  

ยุทธศาสตร์ที ่3 : เสริมสรำ้งควำมเข้มแข็งในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทจุริตในสถำนศึกษำ 

วัตถุประสงค์  

มุ่งพัฒนำระบบและกลไกในกำรตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลกำรใช้อ ำนำจใหเ้หมำะสมชัดเจนและมี 
ประสิทธิภำพ สรำ้งกลไกควำมร่วมมือระหวำ่งหน่วยงำนสถำนศึกษำกับภำคเอกชนให้มีศักยภำพ ในกำร ป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริต ส่งเสริมควำมร่วมมือด้ำนกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทจุริต กับ  หน่วยงำนทุกภำค
ส่วน  
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มาตรการ/แนวทางการด าเนินงาน  

1.พัฒนำระบบสรำ้งควำมโปร่งใสและเป็นธรรมในก ำรบริหำรบุคคลภำยใต้ระบบคุณธรรม  

2.ประสำนงำนควำมร่วมมือกับองค์กร ภำยนอกเพือ่กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตใน สถำนศึกษำ  

3.พัฒนำประสทิธิภำพกำรบริหำรจัดกำรจัดระบบกำรควบคุมภำยในมีกำรตรวจสอบที่เป็นระบบและมี 
ประสิทธิภำพ  

ยุทธศาสตร์ที ่4 : พัฒนาศักยภาพคร ูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและปราบปรามการ 
ทุจริตในสถานศึกษา  

วัตถุประสงค์  

มุ่งพัฒนำสมรรถนะ และขีดควำมสำมำรถของคร ู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียนในกำรป้องกนัและ 
ปรำบปรำมกำรทุจริตในสถำนศึกษำใหส้ัมฤทธผิลได้อย่ำงมีประสทิธิภำพ เพื่อแก้ไขปัญหำกำรทุจริตให้เป็น ระบบ
อย่ำงต่อเนื่อง สรำ้งมำตรฐำนทำงวิชำชีพให้สำมำรถร่วมมือหรือประสำนกำรปฏิบัติกบัองคก์รทุก ภำคสว่น 

มาตรการ/แนวทางการด าเนนิงาน  
1. ก ำหนดให้ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน พฒันำสมรรถนะ ฝึกอบรมหลักสูตรโรงเรียนแห่ง ควำม 

ซื่อตรงกับสถำบันฯพระปกเกลำ้ เพื่อป้องกันและปรำบปรำมกำรทจุริตในสถำนศึกษำ 
 2. สง่เสริมและสนับสนุนให้มีกำรฝึกอบรมครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน ในหลักสูตรคุณธรรม   

จริยธรรมในกำรปฏิบัติหน้ำที่และแนวปฏิบัติตำม พ.ร.บ. ต่ำงๆ  
3. จัดให้มีกจิกรรมกำรสรำ้งองค์ควำมรู้เรื่องกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทจุริตในสถำนศึกษำแก่  ครู  

บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และนักเรียน  

ผลท่ีคาดว่าจะไดร้บั  

1.โรงเรียนทีปังกรวิทยำพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระรำชูปถัมภ์ฯ ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมโปร่งใสและเป็นธรรม  

2.คณะครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นกัเรียน มีจิตส ำนึกในกำรเป็นพลเมืองที่ดี ปฏิบัติงำนตำมระเบียบ 
วินัย และมคีวำมซื่อสัตย์สจุริต  

3.คณะครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นกัเรียน มีควำมรู้เรื่องกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทจุริตใน 
สถำนศึกษำ  

4.โรงเรียนทีปังกรวิทยำพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระรำชูปถัมภ์ฯ ปฏิบัติงำนตำมหลักคุณธรรม และยึดหลกั
ปรัชญำของเศรษฐกจิพอเพียงเป็น แนวปฏิบัติ  

5. โรงเรียนทีปังกรวิทยำพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระรำชปูถัมภ์ฯ มีควำมเข้ำใจและให้ควำมร่วมมือในกิจกรรม
กำรป้องกันและปรำบปรำม กำรทจุริตในสถำนศึกษำ 
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บทสรุป  

แผนปฏิบัติกำรกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตโรงเรียนทีปังกรวิทยำพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระ
รำชูปถัมภ์ฯ ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2565 จัดท ำข้ึนเพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนในด้ำนกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตของสถำนศึกษำปฏิบัติงำนในด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมที่ คำดหวังไว้ ท ำให้เกิดกำรปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ของข้ำรำชกำรเป็นไปในลักษณะทีม่ี
ควำมรับผิดชอบ   

ท ำให้ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ มีควำมเชื่อถือในควำมมีคุณธรรม ควำมมีจริยธรรม 
กำรปฏิบัติหน้ำที่โดยกำรค ำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมำกกวำ่ประโยชน์ส่วนตน และกำรยึดมั่นในหลักธรรมำภิบำล  
สำมำรถแก้ไขปัญหำกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของคณะครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน ให้ลดน้อยลง ได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ และบังเกิดผลอย่ำงเป็นรูปธรรมมำกย่ิงข้ึน 

ดังนั้น ในกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในสถำนศึกษำ ต้องบูรณำกำรและ 
อำศัยควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วน และจะต้องปฏิบัติอย่ำงต่อเนื่องให้เป็นระบบ โดยหำกมีกำรบูรณำกำร ควำม
ร่วมมือจำกทุกภำคส่วนอย่ำงจริงจัง และต่อเนื่องแล้ว ก็จะส่งผลต่อกำรบรรลุตำมผลสัมฤทธิ์ที่คำดหวังไว้  คณะครู 
บุคล ำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน มีควำมรู้เรื่องกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตมำกย่ิงข้ึน มีจิตส ำนึกในกำร
เป็นพลเมืองที่ดี ปฏิบัติงำนตำมระเบียบวินัย และมีควำมซื่อสัตย์สุจริต ทุกภำคส่วนมีควำม เข้ำใจและให้ควำม
ร่วมมือในกิจกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในสถำนศึกษำ ปฏิบัติงำนตำมหลัก คุณธรรม จริยธรรม
และยึดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวปฏิบัติ รวมทั้งส่งผลต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจ และสังคมในระดับ
จังหวัดและระดับประเทศให้ย่ังยืนได้อีกด้วย 
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