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แผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจจริตประจำปี 

 

หลักการและเหตุผล 

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กำหนดประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำ
รับรองปฏิบัติราชการโรงเรียนบ้านเขาปูน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ตัวช้ีวัดท่ี๗ ระดับความสำเร็จของการ
ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยพิจารณาจากผลสำเร็จของการดำเนินการตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา เพื่อขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามสถานศึกษา  และการจัดการข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริตการปฏิบัติหรือการละเว้นการปฏิบติัหน้าท่ีโดยมิ
ชอบของครู บุคลากรทางการศึกษา ในปีงบประมาณ  ๒๕๖๔ และข้อกล่าวหา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ท่ีไม่ได้
ปฏิบัติหน้าท่ีราชการด้วยความรับผิดชอบต่อประชาชน ไม่มีคุณธรรม ไม่มีจริยธรรม  ไม่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม
เป็นท่ีต้ัง  และไม่มีธรรมาภิบาลตามท่ีมีกฎหมาย  ระเบียบแบบแผนของทางราชการท่ีเกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  การตรวจสอบและนำเรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนหาข้อเท็จจริง  การแจ้งตักเตือน
ดำเนินคดีหรืออื่นๆ ตามระเบียบข้อกฎหมายท่ีกำหนดไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

ในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนบ้านเขาปูน ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔  โรงเรียนได้ทำการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สถานศึกษา  และผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔  โดยกำหนดให้สถานศึกษาต้องจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ในหน่วยงานของตน
เพื่อสนับสนุนและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปราบปรามทุจริตสถานศึกษา  ๔ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ ท่ี๑ เสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยมให้สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ ท่ี๒ บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

ยุทธศาสตร์ ท่ี๓ เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

ยุทธศาสตร์ ท่ี๔ พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตสถานศึกษา 

 

วิสัยทัศน์ 

       “ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ผู้ปกครอง  ชุมชน 
คณะกรรมการสถานศึกษา  ร่วมมือร่วมใจป้องกันและปราบปรามการทุจริต”  

 พันธกิจ  

 ๑. เสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยม ให้กับครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ยึดหลักธรรมาภิบาล 

 ๒. บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนเพื่อเสริมสร้าง และพัฒนาเครือข่ายการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในสถานศึกษา 



 ๓. ส่งเสริมบทบาทผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต 

 ๔. สร้างกลไกและพัฒนาระบบการตรวจสอบ ถ่วงดุลการใช้อำนาจของเจ้าหน้าท่ีของรัฐให้มีความ
เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 

 ๕. ส่งเสริม/สนับสนุนการจัดองค์ความรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษาอย่าง
จริงจังและต่อเนื่อง 

 

วัตถุประสงค์  

  ๑. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงานของส่วนราชการภายในสถานศึกษาให้มีความโปร่งใสและ
เป็นธรรม 

   2. เพื่อส่งเสริมให้ครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนปฏิบัติ งานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและ
รับผิดชอบต่อชุมชน 

   3. เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษา ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมและนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติ 
  4. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต 
 
ยุทธศาสตร์และมาตรการ/แนวทางการดำเนินงาน 
 
ยุทศาสตร์ที่ 1  : เสริมสร้างจิตสำนึกค่านิยมให้สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
 
วัตถุประสงค์ 
 มุ่งส่งเสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้ค่านิยมให้แก่สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดย
มีทัศนคติวิสัยทัศน์ในการร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบสถานศึกษา รวมท้ังการ
รณรงค์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนมีวินัยเคราพกฏหมาย กฏและระเบียบท่ีจะเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหา
การพัฒนาตลอดจนเป็นการวางรากฐานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน 
 
 1.ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   1.1 เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ครู บุคลการทางการศึกษา นักเรียน ให้ปฏิบัติและ
ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   1.2 ประยุกต์ การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดมรรคผลในทางปฏิบัติ 
   1.3 จัดให้มีหลักสูตรการเรียนรู้ การฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แก่ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 



  2.ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนได้เรียนและปฏิบัติงานตามหน้าท่ีด้วยหลักธรรมาภิ
บาล 
    2.1 ส่งเสริมให้ครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจร่วมทั้งการฝึกอบรม
เพื่อให้ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 
   2.2 ส่งเสริมให้ครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนได้ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรม 
   2.3 ควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติตรของครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนให้เป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 
 3.กำหนดให้มีหลักสูตรทางการศึกษาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สถานศึกษา 
    3.1 จัดให้มีหลักสูตรทางการศึกษา/หลักสูตรการฝึกอบรม ด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตสถานศึกษา 
   3.2 กำหนดให้หลักสูตรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา เปฃ้นหลัก
สูตรบังคับท่ีใช้ฝึกอบรมครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนทุกระดับช้ัน 
    3.3 ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้วิชาการ ตลอดจนข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตสถานศึกษา 
 4.ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชู ความดีความซื่อสัตย์สุจริตและการต่อต้านการทุจริต 
   4.1 ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ปฏิบัติหน้าท่ีราชการ
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 
   4.2 รณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สังคมมีค่านิยมยกย่อง เชิดชูและเห็นคุณค่าของการ 
ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
    4.3 ส่งเสริมเชิดชูหน่วยงานหรือบุคคลผู้ท่ีมีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตสถานศึกษา 
   4.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างค่านิยมในการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทศาสตร์ที่ 2  : บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
 
วัตถุประสงค์ 
 มุ่งประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตสถานศึกษา ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วใของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา ในการ
ติดตาม ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในสถานศึกษา เสริมสร้างและพัฒนา เครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน 
คณะกรรมการสถานศึกษาให้เป็นกลไกในการตรวจสอบ ถ่วงดุล รวมถึงการสร้างหลักประกันความปลอดภัยในการ
แจ้งข้อมูลหรือเบาะแสในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 
มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน 
 1. บูรณาการหน่วยงานสถานศึกษากับองค์กรทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความตระหนักและปลุกจิตสำนึก
การเป็นพลเมืองดี 
   1.1 ประสานความร่วมมือทางด้านข้อมูลและปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับ
องค์กรทุกภาคส่วน 
   1.2 ส่งเสริมสนับสนุนองค์กรและบุคลากรทางด้านส่ือสารมวลชนให้มีความเข้มแข็งและ
เป็นอิสระในการทำหน้าท่ีตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนรับทราบ 
   1.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อทำการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาโดยมีเว็บบอร์ดเพื่อติดต่อส่ือสารระหว่างกนั 
   1.4 เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชนคณะกรรมการสถานศึกษา  
 2.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 
    2.1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษามี
ความต่ืนตัวต่อสภาพปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในสถานศึกษา 
   2.2 สร้างและพัฒนาช่องทางในการรับแจ้งข้อมูลเบาะแสให้มีความสะดวกหลากหลาย 
รวมทั้งสร้างหลักประกันความปลอดภัยให้แก่บุคคลหน่วยงานหรือข้อมูลนั้น 
   2.3 ส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
   2.4 กำหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้แจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้ได้รับรางวัลตอบแทน 
   2.5 ให้องค์กรหรือบุคลากรด้านส่ือสารมวลชนเป็นส่ือกลางในการแสวงหาความร่วมมือเพื่อ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
 3.พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอำนาจทางการศึกษา 
    3.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาและ
สถานศึกษาโดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  
   3.2 พัฒนาประสิทธิภาพการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามกลยุทธ จุดเน้นเพื่อ
พัฒนาคุณภาพทางการศึกษา 
    
    
 
 
 
 
 



ยุทศาสตร์ที่ 3  : เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
 
วัตถุประสงค์ 
 มุ่งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหาะสม ชัดเจนและมี
ประสิทธิภาพสร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตส่งเสริมความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับหน่วยงานทุกภาคส่วน 
มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน 
 1. บูรณาการหน่วยงานสถานศึกษากับองค์กรทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความตระหนักและปลุกจิตสำนึก
การเป็นพลเมืองดี 
   1.1 ให้สถานศึกษาที่มีพันธกิจด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริตมีโครงสร้างของ
หน่วยงาน อัตรากำลังการบริการงานบุคคลและงบประมาณท่ีเหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจและความรับผิดชอบ 
   1.2 สนับสนุนให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจระหว่างหน่วยงานสถานศึกษา
ด้วยตนเอง 
   1.3 ให้สถานศึกษาควบคุม กำกับติดตาม ประเมินผลการใช้อำนาจในการการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต  
 2.สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหนว่ยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนให้มีศักยภาพการทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบ 
    2.1 วางแนวทางและส่งเสริมบทบาทความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับ
ภาคเอกชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
   2.2 ประสานความร่วมมือกับองค์กรภาคเอกชนเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในสถานศึกษา 
 3.พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร 
   3.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา 
   3.2 พัฒนาปรับปรุงและเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการบริหารงานท่ีโปร่งใสและเป็นธรรม 
 4.ส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการจัดระบบการควบคุมภายในและบริหารจัดการความ
เส่ียง 
   4.1 ส ่ ง เ ส ร ิ ม ให ้ ม ี ก า ร จ ั ด ทำร าย ง านก ารคว บ ค ุ มภ าย ในของ สถ านศ ึ ก ษ า 
   4.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกสถานศึกษามีแผนตรวจสอบภายในที ่เป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



ยุทศาสตร์ที่ 4  : พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สถานศึกษา 
วัตถุประสงค์ 
 มุ่งพัฒนาสมรรถนะ และขีดความสามารถให้ครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกัน       
และปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาให้สัมฤทธิผลได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อแก้ไขสภาพปัญหาการทุจริตให้เป็น
ระบบอย่างต่อเนื่อง สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพให้สามารถร่วมมือหรือประสานการปฏิบัติกับองค์กรทุกภาคส่วน 
มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน 
 1. พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถของครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
   1.1 กำหนดให้ครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนฝึกอบรมหลักสูตรด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษาเพื่อให้มีความเช่ียวชาญ 

   1.2 กำหนดให้มีหน่วยงานหลักเพื่อรับผิดชอบในการติดตามประเมินผลรวมถึงการลงโทษ
ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 

        2. สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

   2.1 ส่งเสริมให้สถานศึกษาร่วมกันสร้างมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ 

   2.2 กำหนดให้มีหน่วยงานหลักเพื่อรับผิดชอบในการติดตามประเมินผลรวมถึงการลงโทษ
ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 

        3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

   3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนหลักสูตร
การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

   3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติ
หน้าท่ีและแนวทางปฏิบัติตามพ.ร.บ. ต่างๆ 

         4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสร้างองค์ความรู้ในเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สถานศึกษา   
    4.1 จัดให้มีกิจกรรมสร้างองค์ความรู้ในเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สถานศึกษาแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 
   4.2 ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีการแลกเปล่ียนความรู้และข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑. โรงเรียนบ้านเขาปูนปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม 

๒. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนมีจิตสำนึกในการเป็นพลเมืองท่ีดี ปฏิบัติงานตามระเบียบวินัยและมีความ
ซื่อสัตย์สุจริต 



๓. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนมีความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษามาก
ยิ่งขึ้น 

๔. โรงเรียนบ้านเขาปูนปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทาง
ปฏิบัติ 

๕. โรงเรียนบ้านเขาปูน มีความเข้าใจและให้ความร่วมมือในกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
สถานศึกษา 

๖. ส่งผลให้เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของสถานศึกษาอย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป 

 

บทสรุป 

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนบ้านเขาปูนประจำปีงบประมาณ         
พ.ศ.๒๕๖๔  จัดทำขึ ้นเพ ื ่อใช้เป็นแนวทางในการดำเน ินงานในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต               
ของสถานศึกษาให้บรรลุตามวตถุประสงค์ เกิดผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังไว้ ทำให้การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าท่ี     
ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่มีความรับผิดชอบ ทำให้ผู้ปกครอง  คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน มีความ
เชื่อถือในความมีคุณธรรม จริยธรรม การปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน    
และการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล สามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของคณะครู บุคลากรทาง  
การศึกษา นักเรียน ให้ลดน้อยลงได้อย่างมีประสิทธิภาพและบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 

ดังนั้น  ในการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ต้องบูรณาการ   
และอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องให้เป็นระบบ  ซึ่งหากได้รับความร่วมมือจาก    
ทุกภาคส่วนอย่างจริงจังและต่อเนื ่องแล้วจะส่งผลต่อการบรรลุตามผลสัมฤทธิ ์ที ่คาดหวังไว้  ส่วนราชการ               
และสถานศึกษา  ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม  คณะครู บุคลากรทางการศึกษา  นักเรียน  มีความรู้
เรื ่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษามากยิ่งขึ ้น มีจิตสำนึกในการเป็นพลเมืองดีปฏิบัติงาน      
ตามระเบียบวินัย  และมีความซื่อสัตย์สุจริต ทุกภาคส่วนมีความเข้าใจและให้ความร่วมมือในกิจกรรมการป้องกัน   
และปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา  ปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม  และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นแนวทางปฏิบัติรวมถึงส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระดับจังหวัดและระดับประเทศได้อีกด้วย 


