แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจาปี ๒๕๖๓

โรงเรียนบ้านร้านหญ้า

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนบ้านร้านหญ้า
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
หลักการและเหตุผล
การจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนบ้านร้านหญ้า ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓ นั้น
ได้ทาการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สถานศึกษา
โดยกาหนดให้สถานศึกษาต้องจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน หน่วยงานของตน
เพื่อสนับสนุนและให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปราบปรามการทุจริต สถานศึกษา ๔ ยุทธศาสตร์
ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างจิตสานึก ค่านิยม ให้สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สถานศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและ ปราบปราม
การทุจริตสถานศึกษา
วิสัยทัศน์ (Vision)
ภายในปี ๒๕๖๕ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม ก้าวนาเทคโนโลยี บริหารจัด
การศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานของสถานศึกษา ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาตามศาสตร์พระราชาอย่างยั่งยืน
พันธกิจ (Missions)
๑. ผู้เรียนมีความรู้เป็นไปตามมาตรฐาน เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม
๒. พัฒนาครูให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
๓. พัฒนาระบบ ICT ให้ทันสมัยเป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลและสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา
๔. พัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษาแบบมุ่งผลสัม ฤทธิ์
๕. ส่งเสริมสนับสนุนและสร้างความร่วมมือระหว่างครู ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรอื่น ๆ ในการ
จัดและพัฒนาการศึกษา
เป้าหมาย(Goals)
๑) เด็กปฐมวัยอายุตั้งแต่ ๕-๖ ปี ได้รับการพัฒนา และเตรียมความพร้อมให้เป็นไปตามวัยและเต็ม
ศักยภาพ
๒) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ
ตามมาตรฐานของหลักสูตร
๓) ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
๔) สถานศึกษามีเทคโนโลยีที่สามารถช่วยส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาให้มีคุณภาพ
๕) สถานศึกษามีการบริหารและการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๖) ชุมชนและองค์กรต่างๆ มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : เสริมสร้างจิตสานึก ค่านิยม ให้สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
วัตถุประสงค์
มุ่งส่งเสริม เสริมสร้างจิตสานึกและค่านิยมให้แก่สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมี
ทัศนคติ วิสัยทัศน์ ในการร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมทั้งการ
รณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ทุกภาคส่วนมีวินัย เคารพกฎหมาย ที่จะเป็นกลไกในการ แก้ไขปัญหา หาร
พัฒนา ตลอดจนเป็นการวางรากฐานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน สถานศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน
๑. ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๑.๑ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ให้ปฏิบัติงาน และ
ดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๑.๒ ประยุกต์การนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดมรรคผลในทางปฏิบัติ
๑.๓ จัดให้มีหลักสูตรการเรียนรู้หรือการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง
แก่ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน
๒. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับได้เรียนรู้และปฏิบัติงานตามหน้าที่ ด้วยหลักหลัก ธรรมาภิบาล
๒.๑ ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งมีการ
ฝึกอบรมเพื่อให้ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
๒.๒ ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนได้ประพฤติตนตามมาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรม
๒.๓ ควบคุม กากับ ดูแลการปฏิบัติงาน การประพฤติตนของครู บุคลากรทางการศึกษา
นักเรียนให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
๓. กาหนดให้มีหลักสูตรทางการศึกษา เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริต
สถานศึกษา
๓.๑ จัดให้มีหลักสูตรทางการศึกษา/หลักสูตรการอบรม ด้านการป้องกันและ ปราบปรามการ
ทุจริตสถานศึกษา
๓.๒ กาหนดให้หลักสูตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ เป็นหลักสูตร บังคับที่
ใช้ฝึกอบรมครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนทุกระดับ
๓.๓ ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการ ตลอดจนข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา
๔. ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริตและการต่อต้านการทุจริต
๔.๑ ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ปฏิบัติหน้าที่ ราชการ
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
๔.๒ รณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้สังคมมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่า ของ
การประพฤติตนตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
๔.๓ ส่งเสริม เชิดชู หน่วยงานหรือบุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกัน และ ปราบปราม
การทุจริตสถานศึกษา
๔.๔ ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างค่านิยมในการป้องกันและ ปราบปรามการ
ทุจริตสถานศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สถานศึกษา
วัตถุประสงค์
มุ่งประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับทุกภาคส่วนในการการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการ
สถานศึกษาในการติดตาม ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในสถานศึกษา เสริมสร้างและพัฒนา
เครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาให้เป็นกลไกในการ ตรวจสอบ ถ่วงดุล รวมถึงการสร้าง
หลักประกันความปลอดภัยในการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสในการ ป้องกันและปราบปรามทุจริต
มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน
๑. บูรณาการหน่วยงานสถานศึกษากับองค์กรทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความตระหนักและปลูก จิตสานึก
การเป็นพลเมืองดี
๑.๑ ประสานความร่วมมือทางด้านข้อมูลและการปฏิบัติงานระหว่างหน่ว ยงาน สถานศึกษา
กับองค์กรทุกภาคส่วน
๑.๒ ส่งเสริม สนับสนุน องค์กรและบุคลากรทางด้านสื่อสารมวลชนให้มีความเข้มแข็ง และ
เป็นอิสระในการทาหน้าที่ตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนรับทราบ
๑.๓ ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อ ทาการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา โดยให้มีเว็บบอร์ดเพื่อติดจ่อสื่อสาร
ระหว่างกัน
๑.๔ เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา
๒. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาในการติดตาม ตรวจสอบ
การทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
๒.๑ เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษามี
ความตื่นตัวต่อสภาพปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในสถานศึกษา
๒.๒ สร้างและพัฒนาช่องทางในการรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้มีความสะดวก หลากหลาย
รวมทั้งสร้างหลักประกันความปลอดภัยให้แก่บุคคล หน่วยงานหรือข้อมูลนั้น
๒.๓ ส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
๒.๔ กาหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้แจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้ได้รับรางวัลตอบแทน
๒.๕ ให้องค์กรหรือบุคลากรด้านสื่อสารมวลชนเป็นสื่อกลางในการแสวงหาความร่วมมือ เพื่อ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา
วัตถุประสงค์
มุ่งประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับทุกภาคส่วนในการป้องกันและ ปราบปราม
การทุจริตสถานศึกษา ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาใน
การติดตาม ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในสถานศึกษา เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครอง
ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาให้เป็นกลไกในการ ตรวจสอบ ถ่วงดุล รวมถึงการสร้างหลักประกันความ
ปลอดภัยในการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสในการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา
มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน
๑. บูรณาการหน่วยงานสถานศึกษากับองค์กรทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความตระหนักและปลูก จิตสานึก
การเป็นพลเมืองดี

๑.๑ ประสานความร่วมมือทางด้านข้อมูลและการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงาน สถานศึกษา
กับองค์กรทุกภาคส่วน
๑.๒ ส่งเสริม สนับสนุน องค์กรและบุคลากรทางด้านสื่อสารมวลชนให้มีความเข้มแข็ง และ
เป็นอิสระในการทาหน้าที่ตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนรับทราบ
๑.๓ ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อ ทาการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา โดยมีเว็บบอร์ดเพื่อติดต่อสื่อสารระหว่างกัน
๑.๔ เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา
๒. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาในการติดตาม ตรวจสอบ
การทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
๒.๑ เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษามี
ความตื่นตัวต่อสภาพปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในสถานศึกษา
๒.๒ สร้างและพัฒนาช่องทางในการรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้มีความสะดวก หลากหลาย
รวมทั้งสร้างหลักประกันความปลอดภัยให้แก่บุคคล หน่ วยงานหรือข้อมูลนั้น
๒.๓ ส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
๒.๔ กาหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้แจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้ได้รับรางวัลตอบแทน
๒.๕ ให้องค์กรหรือบุคลากรด้านสื่อสารมวลชนเป็นสื่อกลางในการแสวงหาความร่วมมือ เพื่อ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา
วัตถุประสงค์
มุ่งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้ อานาจให้เหมาะสม ชัดเจนและ
มีประสิทธิภาพ สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากั บภาคเอกชนให้มี ศักยภาพในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส่งเสริมความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปราม การทุจริตกับ
หน่วยงานทุกภาคส่วน
มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน
๑. พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม พร้อมทั้งสร้างความโปร่งใสและเป็นธรรม ในการ
บริหารงานบุคคลภายใต้ระบบคุณธรรม
๑.๑ ให้สถานศึกษาที่มีพันธกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีโครงสร้าง ของ
หน่วยงาน อัตรากาลัง การบริหารงานบุคคล และงบประมาณที่เหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจและ ความ
รับผิดชอบ
๑.๒ สนับสนุนให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อานาจระหว่างสถานศึกษาด้วย กันเอง
๑.๓ ให้สถานศึกษา ควบคุม กากับ ติดตาม ประเมินผล การใช้อานาจในการปฏิบัติงาน ด้าน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
๒. สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการ ป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต
๒.๑ วางแนวทางและส่งเสริมบทบาทความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับ
ภาคเอกชน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
๒.๒ ประสานความร่วมมือกับองค์กรภาคเอกชนเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราม การ
ทุจริตสถานศึกษา

๓. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สถานศึกษา
๓.๑ สนับสนุนให้หน่วยงานสถานศึกษาดาเนินการจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ หรือ อุปกรณ์ที่มี
ความทันสมัยมาใช้ในการดาเนินการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
๓.๒ สนับสนุนให้มีการศึกษา ค้นคว้า และวิจัยงานด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตสถานศึกษา
๓.๓ ให้มีการวางระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ของ
แต่ละหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
๔. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา
๔.๑ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา
๔.๒ พัฒนาปรับปรุงและเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการบริหารงานที่โปร่งใสและเป็นธรรม
๕. ส่งเสริมประสิทธิภาพการดาเนินงานด้านการจัดการระบบการควบคุมภายในและบริหาร จัดการ
ความเสี่ยง
๕.๑ ส่งเสริมให้มีการจัดทารายงานควบคุมภายในของสถานศึกษา
๕.๒ ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกสถานศึกษามีแผนการตรวจสอบภายในที่เป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและปราบปราม การ
ทุจริตสถานศึกษา
วัตถุประสงค์
มุ่งพัฒนาสมรรถนะ และขีดความสามารถให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกัน และ
ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา เพื่อแก้ไขสภาพปัญหาการทุจริตให้เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง สร้าง มาตรฐาน
ทางวิชาชีพให้สามารถร่วมมือหรือประสานปฏิบัติกับองค์กรทุกภาคส่วน
มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน
๑. พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถของครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการ ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
๑.๑ กาหนดให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนฝึกอบรมหลักสูตรด้านการป้องกัน และ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ เพื่อให้มีความเชี่ยวชาญ
๑.๒ กาหนดให้มีหลักสูตรการศึกษา และหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพด้านการป้องกัน และ
ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา
๑.๓ ส่งเสริมให้หน่วยงานสถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนความรู้ และข้อมูลข่าวสารด้าน การ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
๒. สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา
๒.๑ ส่งเสริมให้หน่วยงานสถานศึกษาร่วมกันสร้างมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ
๒.๒ กาหนดให้มีหน่วยงานหลัก เพื่อรับผิดชอบในการติดตามประเมินผล รวมถึงการ ลงโทษ
ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. โรงเรียนบ้านร้านหญ้าปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส
๒. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีจิต สานึกในการปฏิบัติงานตามระเบียบวินัย มี
ความซื่อสัตย์สุจริต

๓. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นัก เรียน ปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และยึด
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางปฏิบัติ
๔. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนมีความเข้าใจและให้ความร่วมมือในกิจกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา
๕. โรงเรียนบ้านร้านหญ้า ปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางปฏิบัติ
บทสรุป
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนบ้านร้านหญ้าประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จัดทาขึ้นเพื่อใช้
เป็นแนวทางในการดาเนินงานในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ สถานศึกษา ในด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เกิดผลสัมฤทธิ์ ตามที่คาดหวังไว้ ทาให้การปฏิบัติ
ราชการตามอานาจหน้าที่ของราชการเป็นไปในลักษณะที่มีความ รับผิดชอบ ทาให้ผู้ปกครอง ชุมชน กรรมการ
สถานศึกษา มีความเชื่อถือในความมีคุณธรรม จริยธรรม การปฏิบัติหน้าที่โดยการคานึงถึงประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการยึดมั่นในหลัก ธรรมาภิบาล สามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ให้ลดน้อยลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบังเกิดผลอย่าง
เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
ดังนั้น ในการดาเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ต้องบูรณาการ และ
อาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และจะต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องให้เป็นระบบ โดยหากมีการบูร ณาการ
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และจะต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องให้เป็นระบบ โดยหากมีการบูรณา การความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ก็จะส่งผลต่อการบรรลุตามผลสัมฤทธิ์ที่ คาดหวังไว้ ส่วน
ราชการและสถานศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม ครู บุคลากร ทางการศึกษา นักเรียน มี
จิตสานึกในการเป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย และมีความซื่อสัตย์สุจริต

