แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
(ปีงบประมาณ 2563)
ที่มา
หลักการและเหตุผล
การทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นปัญหาที่มีมานาน และยิ่งมีกระบวนการที่มีความซับซ้อนมากขึ้น
ถือเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งในองค์การภาครัฐและเอกชน ซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงขึ้น ส่งผลให้เกิดวิกฤตศรัทธา
ต่อสังคมไทย ปัจจุบันมีการตรวจสอบและเผยแพร่ให้สาธารณชนได้รับทราบ ทาให้ประชาชนให้ความสนใจการ
ทางานของภาครัฐมากยิ่งขึ้น
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครั ฐ เป็นวาระแห่งชาติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19
ธันวาคม 2549 โดยใช้ชื่อว่า “วาระแห่งชาติด้านจริยธรรม ธรรมาภิ บาล การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐ ” ต่อมาคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2551 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐนาแนวทางและ
มาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551-2555 ไปใช้เป็นกรอบทิศ
ทางการประสานความร่วมมือในการดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การ
ปฏิบัติโดยกาหนดเพิ่มเติมไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปีและแผนปฏิบัติราชการประจาปีของส่วนราชการซึ่งจะ
ก่ อ ให้เกิ ด ประโยชน์ใ นการปฏิบัติ ราชการ และการบูร ณาการป้อ งกันและปราบปรามแก้ ไ ขปัญ หาการทุจริต
คอร์รัปชั่นตอบสนองนโยบายของรัฐบาล
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2557-2559 นโยบายการบริหาร
จัดการที่ดีมุ่งเน้นเสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ และพัฒนา
ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐนาไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม และเป็นเครื่องมือชี้นาการพัฒนาหน่วยงานจากทุก
ภาคส่วน ให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือกันอย่างจริงจังในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
วัตถุประสงค์หลัก 4 ประการ คือ
1. สังคมไทยมีวินัย คุณธรรมและจริยธรรม
2. เครือข่ายจากทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
3. ระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม กระจาย และถ่วงดุลอานาจอย่างมีประสิทธิภาพ
4. สังคมรู้เท่าทัน ร่วมคิดป้องกันการทุจริต โดยจะมีการดาเนินการตามยุทธศาสตร์4 ประการ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ปลูกจิตสานึก ค่านิยม คุณธรรม และจริยธรรม และสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : รวมพลังแผ่นดินป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่หน่วยงานต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : สร้างบุคลากรมืออาชีพป้องกันและปราบปรามการทุจริต

การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในส่วนราชการ
ส านัก งานคณะกรรมการการป้อ งกันและปราบปรามการทุ จริต แห่งชาติ (ส านัก งาน ป.ป.ช.) และส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สานักงาน ป.ป.ท.) กาหนดให้ส่วนราชการ จัดทา
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2562 โดยมีแนวทาง
ในการดาเนินงาน คือ หากส่วนราชการได้จัดทาแผนปฏิบัติราชการ 4 ปีและมีการกาหนดแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ตัวชี้วัด ไว้แล้วและเห็นว่าสามารถตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติได้ก็ให้นาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/
ตัวชี้วัด ดังกล่าว มาบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2559 – 2562 หากไม่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ ก็กาหนดขึ้นมาใหม่และนาไปบรรจุไว้ในแผนปฏิบั ติ
ราชการ 3 ปีด้วย โดยกาหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ตัวชี้วัด ให้เป็นไปตามพันธกิจ และสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของโรงเรียน ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จึงได้
จัดทาแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 3 ปี (พ.ศ. 2562 – 2564) ขึ้น เพื่อเป็นกรอบในการดาเนินการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสถานศึกษา และให้ส่วนราชการ/หน่วยงาน ใช้เป็นแนวทางในการจัดทา
แผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจาปีต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตสานึกในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต
มีคุณธรรม จริยธรรมในการดาเนินชีวิต และปฏิบัติงาน
2. เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังมิให้เกิดการทุจริต การปฏิบัติ และ/หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบใน
การปฏิบัติราชการขึ้นภายในหน่วยงานโดยประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเครือข่ายภาคประชาชนใน
การติดตามตรวจสอบแจ้งข้อมูลเบาะแสการประพฤติมิชอบ
3. เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี มีระบบการทางาน
และการตรวจสอบที่เข้มแข็งในการป้องกันการทุจริต
4. เสริมสร้างศักยภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ
ข้อมูลประกอบการจัดทาแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ได้จัดทาแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สานักงาน ป.ป.ช. กาหนดเป็นข้อมูลประกอบการจัดทาแผนการ
ติดตามผลความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ

การติดตามผลความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
ประจาปีงบประมาณ 2563 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
แนวทางการตรวจติดตามผลความก้าวหน้าการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ 2563 ดาเนินการดังนี้
ติดตามผลความก้าวหน้างาน/โครงการ และงบประมาณประจาปีงบประมาณ 2563 โดยกาหนดกิจกรรม
และแผนผั ง (Gantt Chart) การติ ด ตามผลความก้ า วหน้ า ในห้ ว งระยะเวลาการในการด าเนิ น โครงการตาม
แผนปฏิบัติการดังนี้
ที่
กิจกรรม
ระยะเวลา(เดือน)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. จัดประชุมเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบและการจัดทา
แผนปฏิบัติการฯประจา
ปี2563 ทบทวน/วิเคราะห์
ความเสี่ยงต่าง ๆ
2. จัดทาแผนปฏิบัติการ
ประจาปี2563 เสนอ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้อานวยการโรงเรียนให้
ความเห็นชอบ และจัดส่ง
แผนปฏิบัติการฯให้
ผู้อานวยการสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 4
3. สารวจความคิดเห็นของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย
4. ดาเนินการตามแผนปฏิบัติ
การ
5. เสนอสรุปผลการดาเนินงาน
ต่อผู้อานวยการสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 4
6. จัดทาเอกสารรายงาน
สรุปผลการดาเนินการ
รายงานสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4

ความนา
หลักการและเหตุผล
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กาหนดประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคา
รั บรองการปฏิบัติร าชการของโรงเรียนหอวัง ปทุ ม ธานี ประจ าปีง บประมาณ พ.ศ. 2563 ตั ว ชี้ วั ด ที่ 7 ระดับ
ความสาเร็จของการดาเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยพิจารณาจากผลสาเร็จของการ
ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา และการจัดการข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละ
เว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของครู บุค ลากรทางการศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และข้อกล่าวหาครู
บุคลากรทางการศึกษา ที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความรับผิดชอบต่อประชาชน ไม่มีคุณธรรม ไม่มีจริยธรรม
ไม่คานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง และไม่มีธรรมาภิบาล ตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการ
ที่ เกี่ ย วข้อ งได้ ก าหนดไว้ใ นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 การตรวจสอบและนาเรื่ องร้ อ งเรี ย นเข้า สู่ ก ระบวนการ
สอบสวนข้อเท็จจริง การแจ้งตักเตือน ดาเนินคดีหรืออื่น ๆ ตามระเบียบ ข้อกฎหมายที่กาหนดไว้ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ในการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 นั้นโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ได้ทาการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา และผลการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตสถานศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยกาหนดให้สถานศึกษาต้องจัดทาแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานของตน เพื่อสนับสนุนและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการ
ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างจิตสานึก ค่านิยม ให้สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตสถานศึกษา
วิสัยทัศน์
ส่งเสริมให้เป็นโรงเรียนชั้นนา ก้าวล้าเทคโนโลยี มีคุณธรรม
สัมพันธ์ชุมชน พัฒนานวัตกรรม น้อมนาเศรษฐกิจพอเพียง สู่สากล
พันธกิจ
1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล
2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศอื่น ๆ ในการสือ่ สารได้
ดีอย่างน้อย 2 ภาษา
3. พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4. พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรมาตรฐานสากล
5. ส่งเสริมให้ครูจดั ทาแผนจัดการเรียนรู้และการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

6. พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อใช้พัฒนากระบวนการเรียนรู้ ให้มีคุณภาพ
7. พัฒนาการบริหารจัดระบบคุณภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานสากล
8. สร้างเครือข่ายร่วมพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน
9. จัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
10. นิเทศ กากับ ติดตามและประเมินผลโดยเน้นสภาพจริง
11. ส่งเสริมการเรียนรูต้ ามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
12. ส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
วัตถุประสงค์
1. นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และค่านิยมหลัก 12 ประการ
ดารงชีวิตอยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุขและอยู่อย่างพอเพียง
2. โรงเรียนมีหลักสูตรและการสอนเทียบเท่ามาตรฐานสากล และหลักสูตรทวิศึกษา
3. โรงเรียนมีการบริหารจัดการระบบคุณภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานสากล
4. โรงเรียนมีเครือข่ายร่วมพัฒนาและการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน
5. โรงเรียนมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนทีส่ อดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
6. โรงเรียนมีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
7. โรงเรียนจัดแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและชุมชน
8. โรงเรียนจัดหาและผลิตสื่อนวัตกรรมและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพัฒนางานทุกระบบ
9. โรงเรียนส่งเสริมพัฒนาบุคลากรในการจัดทาวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา
10. โรงเรียนส่งเสริมพัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ มีผลงานเชิงประจักษ์และได้รับการยกย่อง
เชิดชูเกียรติอย่างเหมาะสม
11. โรงเรียนส่งเสริมและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนกับโรงเรียนในการสร้างภาคีเครือข่ายและ
ระดมทรัพยากรในการพัฒนาการศึกษา
12. โรงเรียนส่งเสริมความสามารถของผู้เรียนเฉพาะด้าน ทั้ง วิชาการ ดนตรี กีฬา และศิลปวัฒนธรรม
13. โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี ปลอดสารเสพติด หลีกเลี่ยงอบายมุข มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
14. โรงเรียนสุจริต ครู นักเรียนร่วมทั้งผู้ปกครองและชุมชนดาเนินการยกระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในสถานศึกษาตามคุณลักษณะพึงประสงค์ 5 ประการ

1. ปรับฐาน
ความคิดของ
นักเรียนแล
บุคลากรให้
สามารถแยก
ระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วน
ตนและ ประโยชน์
ส่วนรวม

การเสริมสร้าง
ความรูค้ วาม
เข้าใจเกี่ยวกับ
ผล ประโยชน์
ส่วนตนและ
ส่วนรวมให้แก่
นักเรียนและ
บุคลากรของ
โรงเรียน

ก.ย 63

ส.ค.63

ก.ค.63

มิ.ย.63

พ.ค.63

เม.ย.63

มี.ค.63

ก.พ.63

ม.ค.63

กิจกรรม/โครงการ

ธ.ค.62

มาตราการ

พ.ย.62

กลยุทธ์

ต.ค.62

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2563 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เสริมสร้างจิตสานึก ค่านิยม ให้สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ผู้รับผิดชอบ

1. จัดการบรรยายให้ความรู้
เกี่ยวกับผลประโยชน์ส่วนตน
และ ส่วนรวมให้แก่นักเรียน
และบุคลากรของโรงเรียน โดย
บรรจุ เป็นวาระการประชุม
ประจาเดือนของโรงเรียน

วิชาการ

2. จัดทาเอกสารเผยแพร่ประซา
สัมพันธ์เกี่ยวกับ ผลประโยชน์
ส่วนตนและส่วนรวม
3. เผยแพร่ประซาสัมพันธ์
เกี่ยวกับผลประโยชน์ส่วนตน
และ ส่วนรวมผ่านทางเว็บไซต์
ของโรงเรียน
4. ครูที่ปรึกษาประจาชั้น
สอดแทรกความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ ผลประโยชน์ส่วนตน
และส่วนรวมในช่วงชั้วโมง
Home Room

บุคคล/
ประชาสัมพันธ์
บุคคล/
ประชาสัมพันธ์
ฝ่ายวิชาการ

1. เสริมพลังการ
มีส่วนร่วมของ
ชุมซนและ
บูรณาการทุก
ภาคส่วนเพื่อ
ต่อต้านการ
ทุจริต

ผู้มีส่วนไต้ส่วน 1. จัดการประชุมผู้ปกครองและครู
เสียของโรงเรียน โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ภาคเรียน
บุคคลภายนอก ละ 1ครัง้
เข้า มามีส่วน
ร่วมในการ
ดาเนินกิจการ
ของ โรงเรียน
2. ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรมของ โรงเรียน อาทิ การ
จัดเลี้ยงอาหารแก่นักเรียนและครูใน
กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมวันเด็ก
กิจกรรมวันปีใหม่
3. มีผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้
ความสามารถในด้านต่าง ๆ มาให้
ความรู้แก่คณะครูและนักเรียน
โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี

ก.ย 63

ส.ค.63

ก.ค.63

มิ.ย.63

พ.ค.63

เม.ย.63

มี.ค.63

ก.พ.63

ม.ค.63

กิจกรรม/โครงการ

ธ.ค.62

มาตราการ

พ.ย.62

กลยุทธ์

ต.ค.62

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2563 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เสริมสร้างจิตสานึก ค่านิยม ให้สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล (ต่อ)
ผู้รับผิดชอบ
กิจการนักเรียน/
วิชาการ

วิชาการ

วิชาการ

4. มีผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้
ความสามารถทางการบัญชี
ตรวจสอบภายในมาเป็นกรรมการใน
คณะกรรมการ ตรวจสอบ
5. มีหน่วยงานภายนอกมา
ตรวจสอบบัญชีภายหลังจากการปิด
บัญชีประจาปีงบประมาณตามที่
คณะกรรมการโรงเรียนฯ เห็นขอบ
6. มีผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะทางเป็น
กรรมการตรวจรับพัสดุ / กาหนด
คุณลักษณะของพัสดุ
3. ประยุกต์หลัก บุคลากรของ
1 จัดบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับหลัก
ปรัชญา
โรงเรียน
ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง แก่
เศรษฐกิจ
ประพฤติปฏิบัติ บุคลากรของโรงเรียน โดยบรรจุเป็น
พอเพียงเป็น
ตนตามหลัก
วาระ การประชุม ประจาเดือนของ
เครื่องมือต้าน ปรัชญา
โรงเรียน
การทุจริต
เศรษฐกิจ
พอเพียง

ก.ย 63

ส.ค.63

ก.ค.63

มิ.ย.63

พ.ค.63

เม.ย.63

มี.ค.63

ก.พ.63

ผู้มีส่วนไต้ส่วน
เสียของโรงเรียน
บุคคลภายนอก
เข้า มามีส่วน
ร่วมในการ
ดาเนินกิจการ
ของโรงเรียน

ม.ค.63

2. เสริมพลังการ
มีส่วนร่วม ของ
ชุมซนและ
บูรณาการ ทุก
ภาคส่วนเพื่อ
ต่อต้าน การ
ทุจริต

กิจกรรม/โครงการ

ธ.ค.62

มาตราการ

พ.ย.62

กลยุทธ์

ต.ค.62

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2563 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เสริมสร้างจิตสานึก ค่านิยม ให้สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล (ต่อ)
ผู้รับผิดชอบ
งบประมาณ/พัสดุ

งบประมาณ/พัสดุ

พัสดุ
วิชาการ

3. ประยุกต์หลัก
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียงเป็น
เครื่องมือต้าน
การทุจริต

4. บุคลากรมี
แนวปฏิบัติการ
ต่อต้านการ
ทุจริตร่วมกัน

บุคลากรของ
2. เผยแพร่ประซาสัมพันธ์หลัก
โรงเรียน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผ่าน
ประพฤติปฏิบัติ เว็บไซต์ของโรงเรียน
ตนตาม หลัก
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง
3. ประชุมบุคลากรของโรงเรียน
เพื่อให้ได้ข้อสรุปร่วมกันที่จะ
ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจ พอเพียง โดย บรรจุเป็น
วาระการประชุมประจาเดือน ของ
โรงเรียน
มีแนว
ประชุมบุคลากรของโรงเรียนเพื่อได้
ปฏิบัติการ
ข้อสรุปแนวปฏิบัติการต่อต้านการ
ต่อต้านการ
ทุจริต โดยบรรจุเป็นวาระการ
ทุจริตร่วมกัน
ประชุมประจาเดือนของโรงเรียน

ก.ย 63

ส.ค.63

ก.ค.63

มิ.ย.63

พ.ค.63

เม.ย.63

มี.ค.63

ก.พ.63

ม.ค.63

กิจกรรม/โครงการ

ธ.ค.62

มาตราการ

พ.ย.62

กลยุทธ์

ต.ค.62

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2563 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เสริมสร้างจิตสานึก ค่านิยม ให้สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล (ต่อ)
ผู้รับผิดชอบ
วิชาการ/
ประชาสัมพันธ์

บุคคล/ประชาสัมพันธ์

บุคคล

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2563 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : เสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยม บริหารงาน ตามหลักธรรมาภิบาล

2. เสริมสร้าง
ประสิทธิภาพใน
การปองกันการ
ทุจริต

มีมาตรการ
ป้องกันการ
ทุจริตที่มี
ประสิทธิภาพ

ก.ย 63

ส.ค.63

ก.ค.63

มิ.ย.63

บุคคล

พ.ค.63

2. ให้ความรู้แก่บุคลากรของ
โรงเรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม
ค่านิยมตามหลักธรรมาภิบาล โดย
บรรจุ เป็นวาระการ ประชุม
ประจาเดือนของโรงเรียน
3 รณรงค์การสร้างจิตสานึกด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ตาม
หลักธรรมาภิบาลแก่บุคลากรของ
โรงเรียน
1. จัดการประชุมบุคลากรเพื่อ
เสริมสร้างให้บุคลากรตระหนักถึง
ความสาคัญถึงบทลงโทษการทุจริต
โดย บรรจุเป็นวาระการประขุม
ประจาเดือนของโรงเรียน

เม.ย.63

บุคคล

มี.ค.63

1. ส่งเสริมค่านิยมร่วมกันในการยก
ย่องเชิดชูการปฏิบัติ หน้าที่ด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริตโดยมอบรางวัล
และประกาศเกียรติคุณแก่ครู
ประจาปี

ก.พ.63

บุคลากรมี
จิตสานึกและ
ค่านิยมต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่
ของตนด้วย
ความซื่อสัตย์

ม.ค.63

1. เสริมสร้าง
จิตสานึกค่านิยม
และปลูกฝัง
ความ ซื่อสัตย์

ธ.ค.62

กิจกรรม/โครงการ

พ.ย.62

มาตราการ

ต.ค.62

กลยุทธ์

ผู้รับผิดชอบ

บุคคล

บุคคล

2. เสริมสร้าง
ประสิทธิภาพ
ในการปองกัน
การทุจริต

3. ปลูกฝัง

จิตสานึกการ
ต่อต้านการ
ทุจริตเน้นการ
ปรับเปลี่ยน
ความคิดใน การ
รักษา
ผลประโยชน์
สาธารณะ

มีมาตรการ
ป้องกันการ
ทุจริตที่มี
ประสิทธิภาพ

เสริมสร้างให้
บุคลากร ของ
โรงเรียนมีจิต
สาธารณะ

ก.ย 63

ส.ค.63

ก.ค.63

มิ.ย.63

พ.ค.63

เม.ย.63

มี.ค.63

ก.พ.63

ม.ค.63

ธ.ค.62

พ.ย.62

ต.ค.62

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2563 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : เสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยม บริหารงาน ตามหลักธรรมาภิบาล(ต่อ)
กลยุทธ์
มาตราการ
กิจกรรม/โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระเบียบ
ข้อบังคับ ข้อกาหนด ประกาศและ
คาสั่งที่เกี่ยวกับการปองกันการ
ทุจริต โดย บรรจุเป็นวาระการประ
ขุมประจาเดือนของ โรงเรียน
3. เผยแพร่ประซาสัมพันธ์ระเบียบ
ข้อบังคับ ข้อกาหนดประกาศและ
คาสั่งที่เกี่ยวกับการปองกันการ
ทุจริต ผ่าน เว็บไซต์ของโรงเรียน
1 จัดประชุมเพื่อเสริมสร้างและ
ส่งเสริมค่านิยมจิต สาธารณะ แก่
บุคลากรเน้นการปรับเปลี่ยน
ความคิด ในการรักษา ผลประโยชน์
สาธารณะ โดยบรรจุเป็น วาระการ
ประชุม ประจาเดือนของโรงเรียน

บุคคล/ประชาสัมพันธ์

2 เผยแพร่ประซาสัมพันธ์กรณี
ตัวอย่างการรักษา ผลประโยชน์
สาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน

งานประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

บุคคล

3. ปลูกฝัง

จิตสานึกการ
ต่อต้านการ
ทุจริตเน้นการ
ปรับเปลี่ยน
ความคิดใน การ
รักษา
ผลประโยชน์
สาธารณะ
4. รวบรวมองค์
ความรู้ต้าน การ
ต่อต้านการ
ทุจริต

ก.ย 63

ส.ค.63

ก.ค.63

มิ.ย.63

พ.ค.63

เม.ย.63

มี.ค.63

ก.พ.63

ม.ค.63

กิจกรรม/โครงการ

ธ.ค.62

มาตราการ

พ.ย.62

กลยุทธ์

ต.ค.62

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2563 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : เสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยม บริหารงาน ตามหลักธรรมาภิบาล(ต่อ)
ผู้รับผิดชอบ

เสริมสร้างให้
บุคลากรของ
โรงเรียนมีจิต
สาธารณะ

3. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กรณี
ตัวอย่างการรักษา ผลประโยชน์
สาธารณะผ่านจอภาพประซา
สัมพันธ์ใน โรงเรียน

งานประชาสัมพันธ์

โรงเรียนมีองค์
ความรู้ด้านการ
ต่อต้านการ
ทุจริต

1. รวบรวมองค์ความรู้ต้านการ
ต่อต้านการทุจริต

วิชาการ

1. พัฒนา
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อ
ลดปัญหาการ
ทุจริต

1.ใช้เทคโนโลยี
1.เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
สารสน เทศ
ประจาปีผ่านเว็บไซต์ ของ โรงเรียน
เผยแพร่ประซา
สัมพันธ์ การ
ปฏิบัติตาม พระ
ราช บัญญัติ การ
จัดซื้อจัดจ้าง
และการ บริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 และ
ระเบียบ
กระทรวงการคลัง
ว่าด้วย การจัดซื้อ
จัดจ้าง และการ
บริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560

ก.ย 63

ส.ค.63

ก.ค.63

มิ.ย.63

พ.ค.63

เม.ย.63

มี.ค.63

ก.พ.63

ม.ค.63

กิจกรรม/โครงการ

ธ.ค.62

มาตราการ

พ.ย.62

กลยุทธ์

ต.ค.62

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2563 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก(ต่อ)
ผู้รับผิดชอบ
งบประมาณ/พัสดุ

ก.ย 63

ส.ค.63

ก.ค.63

มิ.ย.63

พ.ค.63

เม.ย.63

2 แจ้งประกาศเชิญซวนให้มา
บริษัท/ห้าง/ร้านมาเสนอราคา
การจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางและเว็บไซต์ของ
โรงเรียน

มี.ค.63

1.ใช้เทคโนโลยี
สารสน เทศ
เผยแพร่ประซา
สัมพันธ์ การ
ปฏิบัติตาม พระ
ราช บัญญัติ การ
จัดซื้อจัดจ้าง
และการ บริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 และ
ระเบียบ
กระทรวงการคลัง
ว่าด้วย การจัดซื้อ
จัดจ้าง และการ
บริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560

ก.พ.63

1. พัฒนา
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อ
ลดปัญหาการ
ทุจริต

ม.ค.63

กิจกรรม/โครงการ

ธ.ค.62

มาตราการ

พ.ย.62

กลยุทธ์

ต.ค.62

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2563 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก(ต่อ)
ผู้รับผิดชอบ
งบประมาณ/พัสดุ

2560

ก.ย 63

ส.ค.63

ก.ค.63

มิ.ย.63

พ.ค.63

เม.ย.63

3. ประกาศผลผู้ชนะการ
ซื้อหรือจ้างในระบบ
เครือข่าย สารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางและแจ้ง
ประกาศผลผู้ ชนะ การซื้อ
หรือจ้างให้ผู้เสนอราคาทุก
รายทราบผ่านทาง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์

มี.ค.63

1 ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เผยแพร่
ประซาสัมพันธ์การ
ปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติ การ
จัดซื้อจัดจ้าง และ
การบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560
และระเบียบ
กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างและการ บริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.

ก.พ.63

1. พัฒนา
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อ
ลดปัญหาการ
ทุจริต

ม.ค.63

กิจกรรม/โครงการ

ธ.ค.62

มาตราการ

พ.ย.62

กลยุทธ์

ต.ค.62

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2563 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก(ต่อ)
ผู้รับผิดชอบ
งบประมาณ/พัสดุ

1. พัฒนา
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อ
ลดปัญหาการ
ทุจริต

2. บุคลากร
ของโรงเรียน
สามารถเช้า
ใช้/โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
เพื่อการ
ตรวจสอบ
3.มีซ่องทาง
สื่อสารกับ
โรงเรียนที่
หลากหลาย และ
สื่อสารได้อย่าง
รวดเร็ว
4.นาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์และ
Smart -Phone
ประเมินความรู้
ความเข้าใจของ
นักเรียนและ
บุคลากรของ
โรงเรียน เกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ ส่วน
ตนและส่วนรวม

ก.ย 63

ส.ค.63

ก.ค.63

มิ.ย.63

พ.ค.63

เม.ย.63

มี.ค.63

ก.พ.63

ม.ค.63

ธ.ค.62

พ.ย.62

ต.ค.62

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2563 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก (ต่อ)
กลยุทธ์
มาตราการ
กิจกรรม/โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

นาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เช้ามา
ใช้บันทึก/รายงาน ซึ่งบุคลากร
ของโรงเรียนสามารถเช้ามา
ศึกษาได้

วิชาการ/
งานคอมพิวเตอร์

โรงเรียนมีช่องทางสื่อสารระหว่าง
บุคลากรของโรงเรียนและ
บุคคลภายนอกที่หลากหลายและ
สื่อสารได้อย่างรวดเร็ว อาทิ อีเมล์
จดหมาย และโทรศัพท์

วิชาการ/
งานคอมพิวเตอร์

ประเมินความรู้ความเข้าใจของ
นักเรียนและบุคลากรของ โรงเรียน
เกี่ยวกับผลประโยชน์ส่วนตนและ
ส่วนรวมผ่าน โปรแกรม
คอมพิวเตอร์และ Smart Phone

วิชาการ/
งานคอมพิวเตอร์

1. พัฒนา
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อ
ลดปัญหาการ
ทุจริต

2. บุคลากร
ของโรงเรียน
สามารถเช้า
ใช้/โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
เพื่อการ
ตรวจสอบ
3. มีซ่องทาง
สื่อสารกับ
โรงเรียนที่
หลากหลาย และ
สื่อสารได้อย่าง
รวดเร็ว
4. นาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์และ
Smart -Phone
ประเมินความรู้
ความเข้าใจของ
นักเรียนและ
บุคลากรของ
โรงเรียน เกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ ส่วน
ตนและส่วนรวม

ก.ย 63

ส.ค.63

ก.ค.63

มิ.ย.63

พ.ค.63

เม.ย.63

มี.ค.63

ก.พ.63

ม.ค.63

ธ.ค.62

พ.ย.62

ต.ค.62

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2563 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก (ต่อ)
กลยุทธ์
มาตราการ
กิจกรรม/โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

นาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เช้ามา
ใช้บันทึก/รายงาน ซึ่งบุคลากร
ของโรงเรียนสามารถเช้ามา
ศึกษาได้

วิชาการ/
งานคอมพิวเตอร์

โรงเรียนมีช่องทางสื่อสารระหว่าง
บุคลากรของโรงเรียนและ
บุคคลภายนอกที่หลากหลายและ
สื่อสารได้อย่างรวดเร็ว อาทิ อีเมล์
จดหมาย และโทรศัพท์

วิชาการ/
งานคอมพิวเตอร์

ประเมินความรู้ความเข้าใจของ
นักเรียนและบุคลากรของ โรงเรียน
เกี่ยวกับผลประโยชน์ส่วนตนและ
ส่วนรวมผ่าน โปรแกรม
คอมพิวเตอร์และ Smart Phone

วิชาการ/
งานคอมพิวเตอร์

2. การ
พัฒนาและ
วิเคราะห์การ
ประเมินด้าน
คุณธรรม
และความ
โปร่งใสใน
การ
ปฏิบัติงาน
ของบุคลากร
3. พัฒนา
สมรรถนะของ
บุคลากรด้าน
การปองกัน
การทุจริต

ก.ย 63

ส.ค.63

ก.ค.63

มิ.ย.63

พ.ค.63

เม.ย.63

มี.ค.63

ก.พ.63

ม.ค.63

ธ.ค.62

พ.ย.62

ต.ค.62

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2563 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก (ต่อ)
กลยุทธ์
มาตราการ
กิจกรรม/โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

ผู้มิส่วนได้ส่วน
เสียประเมิน การ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากร ด้าน
คุณธรรมและ
ความ โปร่งใสใน
การปฏิบัติงาน

นักเรียนแสดงความคิดเห็นที่มิต่อ
การจัดการเรียนการสอน ของ
ครูผู้สอนและครูที่ปรึกษาประจาขั้น
เมื่อสิ้นภาคเรียน
ผู้บังคับบัญชา/เพื่อนร่วมงาน
ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในภาพรวมด้านคุณธรรม
และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน

วิชาการ/
งานคอมพิวเตอร์

บุคลากรได้รับ
การพัฒนา
สมรรถนะด้าน
การปองกันการ
ทุจริต

จัดอบรมการพัฒนาสมรรถนะด้าน
การป้องกันการทุจริต โดย บรรจุ
เป็นวาระการประชุมประจาเดือน
ของโรงเรียน

บุคคล

วิชาการ

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2563 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : บูรณาการการดาเนินงานของหน่วยงานภายในและระหว่างหน่วยงานในการป้องกันการทุจริต

ก.ย 63

ส.ค.63

งบประมาณ/พัสดุ

ก.ค.63

จัดประชุมขี้แจงโรงเรียนเครือข่าย
ให้เข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการการ
ดาเนินการเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้าง
เพื่อป้องกันการทุจริต

มิ.ย.63

โรงเรียน
เครือข่ายเข้าใจ
หลักเกณฑ์และ
วิธีการการ
ดาเนินการ
เกี่ยวกับจัดซื้อจัด
จ้างเพื่อป้องกัน
การทุจริต

พ.ค.63

2. บูรณาการ
การทางาน
ระหว่าง
หน่วยงานเพื่อ
ป้องกันการ
ทุจริต

เม.ย.63

วิชาการ/
งานคอมพิวเตอร์

มี.ค.63

บุคลากรของโรงเรียนทบทวนและ
ปรับปรุงขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน
ของตนเพื่อความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงานและ ป้องกันการทุจริต

ก.พ.63

บุคลากรของ
โรงเรียน ทบทวน
และปรับปรุง
ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานของ
ตนเพื่อความ
โปร่งใสในการ
ปฏิบัติงานและ
ป้องกันการ
ทุจริต

ม.ค.63

1 สนับสนุน
หน่วยงาน
ภายใน
โรงเรียน
ปรับปรุง
ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน
เพื่อป้องกัน
การทุจริต

ธ.ค.62

กิจกรรม/โครงการ

พ.ย.62

มาตราการ

ต.ค.62

กลยุทธ์

ผู้รับผิดชอบ

บทสรุป
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนหอวัง ปทุมธานีประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จั ด ท าขึ้นเพื่อ ใช้ เป็นแนวทางในการดาเนินงานในด้านการป้อ งกันและปราบปรามการทุจริตของสถานศึกษา
ปฏิบัติงานในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เกิดผลสั มฤทธิ์ตามที่คาดหวังไว้
ทาให้การปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่มีความรับผิดชอบ ทาให้ผู้ปกครอง
ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา มีความเชื่อถือในความมีคุณธรรม ความมีจริยธรรม การปฏิบัติหน้าที่โดยการ
คานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล สามารถแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ให้ลดน้อยลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
ดังนั้น ในการดาเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ต้องบูร ณาการและอาศัย
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และจะต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องให้เป็นระบบ โดยหากมีการบูรณาการความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วนอย่างจริงจังและต่อเนื่องแล้ว ก็จะส่งผลต่อการบรรลุตามผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังไว้ ส่วนราชการและ
สถานศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและเป็ นธรรม คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีความรู้เรื่อง
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษามากยิ่งขึ้น มีจิตสานึกในการเป็นพลเมืองดี ปฏิบัติงานตาม
ระเบียบวินัย และมีความซื่อสัตย์สุจริต ทุกภาคส่วนมีความเข้าใจและให้ความร่วมมือในกิจกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นแนวทางปฏิบัติ รวมถึงส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับจังหวัดและระดับประเทศให้ยั่งยืนได้
อีกด้วย

