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ความนำ 

หลักการและเหตุผล สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กำหนดประเมนิผลการ

ปฏบิัติราชการตามคำ รับรองการปฏบิัติราชการของโรงเรียนชุมชนวัดบา้นระกาศ ตัวช้ีวัดที่ 7 ระดับ

ความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริตโดยพิจารณาจากผลสำเร็จ

ของการดำเนินการตามแผนปฏบิัติการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา เพ่ืออขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริตสถานศกษา และการจัดการข้อร้องเรียนเร่ือง

การทุจริตการปฏบิัติ หรือละเวน้การปฏบิัติหน้าที่โดยมชิอบของครู บุคลากรทางการศึกษา และ ขอ้กล่าวหา

ครู บุคลากรทางการศกษา ที่ไม่ได้ปฏบิัติหน้าที่ราชการด้วยความรับผดิชอบต่อประชาชน ไม่ม ีคุณธรรม ไม่

มจีริยธรรม ไม่คำนึงถงึประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ต้ัง และไม่มธีรรมาภบิาล ตามที่มกีฎหมาย ระเบยีบ แบบแผน

ของทางราชการที่เกี่ยวขอ้งได้กำหนดไว ้การตรวจสอบและนำ เร่ืองร้องเรียนเขา้สู่กระบวนการสอบสวน

ขอ้เท็จจริง การแจง้ตักเตือน ดำเนินคดีหรืออื่นๆ ตามระเบยีบ ขอ้ กฎหมายที่กำหนดไว ้

ในการจัดทำแผนปฏบิัติการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนชุมชนวัดบา้นระกาศ ได้

ทำการศึกษาและวเิคราะห์ ขอ้มูลจากแผนปฏบิัติการปอ้งกัน และปราบปรามการทุจริตสถานศกษา และผล

การดำเนินการตามแผนปฏบิติัการปอ้งกันและ ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา โดยกำหนดใหส้ถานศึกษา

ต้องจัดทำ แผนปฏบิัติการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานของตน เพ่ือสนับสนุนและ

สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์วา่ด้วยการปราบปรามารทุจริตสถานศึกษา 4 ยุทธศาสตร์ดังน้ียุทธศาสตร์ที่ 1 

เสริมสร้างจติสำนึกค่านิยม ใหส้ถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภบิาล ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการ

หน่วยงานทุกภาคส่วนในการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษายุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความ

เขม้แข็งในการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพครู บุคลากร

ทางการศึกษา นักเรียนในการปอ้งกัน และปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

วสิัยทัศน์ 

“ครู บุคลากรทางการศกษา นักเรียนบริหารงานตามหลักธรรมาภบิาล ผูป้กครอง ชุมชน 

คณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมมอร่วมใจปอ้งกันและปราบปรามการทุจริต” 

พันธกิจ 

1. เสริมสร้างจติสำนึกและค่านิยม ใหกั้บครู บคุลากรทางการศึกษา นักเรียน ยึดหลักธรรมาภบิาล 

2. บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนเพ่ือเสริมสร้าง และพัฒนาเครือข่าย ด้านการปอ้งกันและ

ปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา 

3. ส่งเสริมบทบาทผูป้กครอง ชุมชนคณะกรรมการสถานศึกษาใหเ้ขา้มามส่ีวนร่วมในการปอ้งกัน

และ ปราบปรามการทุจริต 



4. สร้างกลไก และพัฒนาระบบการตรวจสอบ ถ่วงดุลการใช้อำนาจของเจ้าหน้าทีข่องรัฐใหม้คีวาม 

เขม้แข็ง และมปีระสิทธภิาพ 

5. ส่งเสริม/สนับสนุนการจัดองค์ความรู้ในการปอ้งกัน และปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา 

อย่างจริงจัง และต่อเน่ือง 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือส่งเสริม และพัฒนาการบริหารงานของส่วนราชการภายในสถานศึกษาใหม้คีวามโปร่งใส และ

เป็นธรรม 

2. เพ่ือส่งเสริมใหค้รูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนปฏบิัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและ 

รับผดิชอบต่อประชาชน 

3. เพ่ือส่งเสริมใหส้ถานศึกษา ปฏบิัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมและนำหลักปรัชญา เศรษฐกจิ

พอเพียงมาใช้ในการปฏบิติั 

4. เพ่ือเสริมสร้างความเขม้แข็งและการมส่ีวนร่วมของทกุภาคส่วนในการปอ้งกันและ ปราบปราม

การทุจริต 

 

ยุทธศาสตร์และมาตรการ/แนวทางดำเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เสริมสร้างจติสำนึกค่านิยมใหส้ถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภบิาล 

วัตถุประสงค์ 

มุ่งส่งเสริมเสริมสร้างจติสำนึกและค่านิยมใหแ้ก่สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภบิาล โดยม ี

ทัศนคติวสัิยทัศน์ในการร่วมกันแกไ้ขและรับผดิชอบต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมชิอบสถานศึกษา 

รวมทัง้การรณรงค์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนมวีนัิยเคารพกฎหมาย กฎและระเบยีบที่จะเป็น 

กลไกในการแกไ้ขปัญหาการพัฒนาตลอดจนเป็นการวางรากฐานในการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริตใน 

ภาครัฐได้อย่างมปีระสทธภิาพ 

มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน 

1. ส่งเสริมการปฏบิัติงาน และการดำเนินชีวติตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

1.1 เสริมสร้างความรู้ ความเขา้ใจแก่ ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนใหป้ฏบิัติงาน และ 

ดำเนินชีวติตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

1.2 ประยุกต์ การนำหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงมาใช้ใหเ้กดิมรรคผลในทางปฏบิัติ 

1.3 จัดใหม้หีลักสูตรการเรียนรู้ หรือ การฝกึอบรมเกี่ยวกับการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกจิ 

พอเพียงแก่ ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 



2. ส่งเสริมใหค้รู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนได้เรียน และปฏบิัติงานตามหน้าที่ด้วย  

หลักธรรมาภบิาล 

2.1 ส่งเสริมใหค้รู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนมคีวามรู้ความเขา้ใจรวมทัง้การ  

ฝกึอบรม เพ่ือใหป้ฏบิัติงานตามหลักธรรมาภบิาล 

2.2 ส่งเสริมใหค้รู บุคลากรทางการศกษา นักเรียนได้ประพฤติปฏบิัติตนตามมาตรฐาน 

ทาง คุณธรรมและจริยธรรม 

2.3 ควบคุมกำกับดูแลการปฏบิัติงานการประพฤติปฏบิัติตนของครู บุคลากรทางการศึกษา  

นักเรียนใหเ้ป็นไปตามหลักธรรมาภบิาล และมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 

3. กำหนดใหม้หีลักสูตรทางการศกษาเพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมอืในการปอ้งกัน และปราบปรามการทุจริต  

สถานศึกษา 

3.1 จัดใหม้หีลักสูตรทางการศึกษา/หลักสูตรการฝึกอบรม ด้านการปอ้งกัน และปราบปราม  

การทุจริตสถานศึกษา 

3.2 กำหนดใหห้ลักสูตรด้านการปอ้งกัน และปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาเป็นหลักสูตร  

บังคับที่ใช้ฝกึอบรมครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนทุกระดับ 

3.3 ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้วชิาการ ตลอดจนขอ้มูลข่าวสารด้านการปอ้งกัน และ ปราบปราม 

การทุจริตสถานศึกษา 

4. ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชู ความดีความซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต 

4.1 ส่งเสริมการ้างแรงจใจใหค้รงบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนปฏบิัติหน้าที่ราชการ ด้วย 

ความซื่อสัตย์สุจริตเสียสละเพ่ือประโยชนส่วนรวม 

4.2 รณรงค์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ใหสั้งคมมีค่านิยมยกย่อง เชิดชูและเห็นคุณค่าของการ  

ประพฤติปฏบิัติตนตามหลักคุณธรรม และจริยรรม 

4.3 ส่งเสริมชิดชูหน่วยงาน หรือบุคคลทมีผีลงานดีเด่นด้านการปอ้งกัน และปราบปรามการ  

ทุจริตสถานศึกษา 

4.4 ส่งเสริมสนับสนุนใหทุ้กภาคส่วนร่วมกันสร้างค่านิยมในการปอ้งกันและปราบปราม การ  

ทุจริตสถานศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที ่2 : บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนในการปอ้งกัน และปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

วัตถุประสงค์ 

มุ่งประสานความร่วมมอืระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับทุกภาคส่วนในการปอ้งกัน และ

ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ส่งเสริมบทบาทและการมส่ีวนร่วมของผูป้กครอง ชุมชน คณะกรรมการ 

สถานศึกษาในการติดตาม ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมชิอบในสถานศึกษา เสริมสร้างและพัฒนา 



เครือข่ายผูป้กครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาใหเ้ป็นกลไกในการตรวจสอบ ถ่วงดุล รวมถงึการ

สร้าง หลักประกันความปลอดภัยในการแจง้ข้อมูล หรือเบาะแสในการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริต 

มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน 

1. บูรณาการหน่วยงานสถานศึกษากับองคกรทุภาคส่วนเพ่ือสร้างความตระหนักและปลูก 

จติสำนึก การเป็นพลเมอืงดี 

1.1 ประสานความร่วมมอืทางด้านขอ้มูล และการปฏบิัติงานระหว่างหน่วยงานสถานศึกษา 

กับองค์กรทุกภาคส่วน 

1.2 ส่งเสริมสนับสนุนองค์กร และบุคลากรทางด้านส่ือสารมวลชนใหม้คีวามเข้มแข็ง และ 

เป็นอสิระในการทำหน้าที่ตรวจสอบ และเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารใหส้าธารณชนรับทราบ 

1.3 ส่งเสรมสนับสนุนใหส้ถานศึกษามรีะบบอนิเทอร์เน็ต เพ่ือทำการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  

ในการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาโดยมเีว็บบอร์เพ่ือติดต่อส่ือสารระหว่างกัน 

1.4 เสริมสร้าง และพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชนคณะกรรมการสถานศึกษา 

2. ส่งเสริมการมส่ีวนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมชิอบ 

2.1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือใหผู้้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา 

ความต่ืนตัวต่อสภาพปัญหาการทุจริต และประพฤติมชิอบในสถานศึกษา 

2.2 สร้างและพัฒนาช่องทาในการรับแจง้ขอ้มูลหรือเบาะแส ใหม้คีวามสะดวกหลากหลาย  

รวมทัง้สร้างหลักประกันความปลอดภัยใหแ้ก่บุคคล หน่วยงาน หรือขอ้มูลน้ัน 

2.3 ส่งเสริมสิทธใินการรับรู้ และการเขา้ถงึขอ้มูลข่าวสาร 

2.4 กำหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจใหแ้ก่ผูแ้จง้ขอ้มูล หรือเบาะแส ใหไ้ด้รับรางวัลตอบแทน 

2.5 ใหอ้งคก์รหรือบุคลากร ด้านส่ือสารมวลชนเป็นส่ือกลางในการแสวงหาความร่วมมือ 

เพ่ือปอ้งกัน และปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

3. พัฒนาประสิทธภิาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอำนาจทางการศึกษา 

3.1 พัฒนาประสิทธภิาพการบริหางบประมาณสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ  

สถานศึกษาโดยเน้นการมส่ีวนร่วมจากทุกภาคส่วน 

3.2 พัฒนาประสิทธภิาพการติดตามประเมนิผลการดำเนินการตามกลยุทธ์ จุดเน้นเพ่ือ  

พัฒนาคณุภาพทางการศึกษา 

 

 

 

 



ยุทธศาสตร์ที ่3 : เสริมสร้างความเขม้แข็งในการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

วัตถุประสงค์ 

มุ่งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อำนาจใหเ้หมาะสม ชัดเจน

และมปีระสทธิภาพสร้างกลไกความร่วมมอืระหว่างหน่วยงาสถานศึกษากับภาคเอกชนใหม้ศัีกยภาพ ในการ 

ปอ้งกันและปราบปรามการทุจริตส่งเสริมความร่วมมอืด้านการปอ้งกัน และปราบปรามการทุจริตกับ

หน่วยงาน ทุกภาคส่วน 

มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน 

1. พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุมพร้อมทัง้สร้างความโปร่งใสและเปน็ธรรมในการ 

บริหารงานบุคคลภายใต้ระบบคุณธรรม 

1.1 ใหส้ถานศึกษาที่มพัีนธกจิด้านปอ้งกัน และปราบปรามการทุจริตมโีครงสร้างของ  

หน่วยงาน อัตรากำลังการบริหารงานบุคล และงบประมาณที่เหมาะสม สอดคล้องกับภารกจิและความ 

รับผดิชอบ 

1.2 สนับสนุนใหม้กีารตรวจสอบ และถ่วงดุลการใช้อำนาจระหว่างหน่วยงานสถานศึกษา 

ด้วยตนเอง 

1.3 ใหส้ถานศึกษา ควบคุม กำกับติดตาม ประเมนิผลการใช้อำนาจในการปฏบิัติงานด้าน  

การปอ้งกัน และปราบปรามการทุจริต 

2. สร้างกลไกความร่วมมอืระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนใหม้ศัีกยภาพในการป้องกัน 

และปราบปรามการทุจริต 

2.1 วางแนวทาง และส่งเสริมบทบาทความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับ  

ภาคเอกชน ในการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริต 

2.2 ประสานความร่วมมอืกับองค์กรภาคเอกชนเกี่ยวบการป้องกัน และปราบปรามการ  

ทุจริตในสถานศกษา 

3. พัฒนาประสิทธภิาพการบริหารจัดการองค์กร 

3.1 พัฒนาประสิทธภิาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา 

3.2 พัฒนาปรับปรุง และเผยแพร่หลักเกณฑ์ ในการบริหารงานที่โปร่งใส และเป็นธรรม 

4. ส่งเสริมประสิทธภิาพการดำเนินงานด้านการจัดระบบการควบคุมภายใน และบริหารจัดการ

ความเส่ียง 

4.1 ส่งเสริมใหม้กีารจัดทำรายงานการควบคมุภายในของสถานศึกษา 

4.2 ส่งเสริมสนับสนุนใหทุ้กสถานศึกษามแีผนการตรวจสอบภายในทีเ่ป็นระบบ และมี 

ประสิทธภิาพ 



 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนในการปอ้งกัน และปราบปรามการ 

ทุจริตสถานศกษา 

วัตถุประสงค์ 

มุ่งพัฒนาสมรรถนะ และขดีความสามารถใหค้รูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการ ปอ้งกันและ

ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาใหสั้มฤทธิผ์ลได้อย่างมปีระสิทธภิาพเพ่ือแกไ้ขสภาพปัญหาการทุจริต ให้

เป็นระบบอย่างต่อเน่ือง สร้างมาตรฐานทางวชิาชีพใหส้ามารถร่วมมอื หรือประสานการปฏบิัติกับองค์กร 

ทุกภาคส่วน 

มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน 

1. พัฒนาสมรรถนะและขดีความสามารถของครู บุคลากรทางการศกษา นักเรียนในการปอ้งกัน และ

ปราบปรามการทุจริต 

1.1 กำหนดใหค้รูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนฝกึอบรมหลักสูตรด้านการป้องกัน และ  

ปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา เพ่ือใหม้คีวามเช่ียวชาญ 

1.2 กำหนดใหม้ีหลักสูตรการศึกษา และหลักสูตรการฝกึอบรมวชิาชีพด้านการปอ้งกัน และ 

ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

2. สร้างมาตรฐานทางวชิาชีพด้านการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

2.1 ส่งเสริมใหส้ถานศึกษาร่วมกันสร้างมาตรฐานจรรยาบรณวชิาชีพ 

2.2 กำหนดใหม้หีน่วยงานหลัก เพ่ือรับผดิชอบในการติดตามประเมนิผล ร่วมถึงการลงโทษ 

ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 

3. ส่งเสริมการปฏบิัติงานของบุคลากรตามหลักเกณฑ์ และวธิกีารบริหารกจิการบา้นเมืองที่ดี 

3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนใหม้กีารฝกึอบรมครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนหลักสูตร  

การบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดี 

3.2 ส่งเสริม และสนับสนุนใหม้กีารฝกึอบรมหลักสูตรคุณธรรม และจริยธรรมในการ 

ปฏบิัติหน้าที ่และแนวทางปฏบิัติตาม พ.ร.บ. ต่างๆ 

4. ส่งเสริมและสนับสนุนใหม้กีารสร้างองค์ความรู้ เร่ืองการปอ้งกัน และปราบปรามการทุจริตใน 

สถานศึกษา 

4.1 จัดใหม้กีจิการรสร้างองค์ความรู้ในเร่ืองการปอ้งกัน และปราบปรามการทุจริต  

สถานศึกษาแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 

4.2 ส่งเสริมใหห้น่วยงานภาครัฐมกีารแลเปล่ียนความรู้และขอ้มูลข่าวสารด้านการปอ้งกัน 

และปราบปรามการทุจริต 



 

ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

1. โรงเรียนชุมชนวัดบา้นระกาศปฏบิัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส และเป็นธรรม 

2. คณะครู บคุลากรทางการศึกษา นักเรียนมีจติสำนึกในการเป็นพลเมอืงดี ปฏบิัติงานตาม ระเบยีบ

วนัิย และมคีวามซื่อสัตย์ สุจริต 

3. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนมคีวามรู้เร่ืองการปอ้งกัน และปราบปรามการทจุริตใน 

สถานศึกษามากย่ิงขึ้น 

4. โรงเรียนชุมชนวัดบา้นระกาศปฏบิัติงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลักปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพียงเป็นแนวทางปฏบิัติ 

5. โรงเรียนชุมชนวัดบา้นระกาศ มคีวามเขา้ใจและใหค้วามร่วมมอืในกจิรรมการปอ้งกันและ

ปราบปรามการ ทุจริตในสถานศึกษา 

6. ส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกจิ และสังคมในสถานศึกษาได้อย่างมั่นคงและย่ังยืน

ตลอดไป 

 

บทสรุป 

แผนปฏบิัติการปอ้งกัน และปราบปรามการทุจริตโรงเรียนชุมชนวัดบา้นระกาศ จัดทำขึ้นเพ่ือใช้เป็น

แนวทางในการดำเนินงานในด้านการปอ้งกัน และปราบปรามการทุจริตของ สถานศึกษาปฏบิัติงานในด้าน

การปอ้งกัน และปราบปรามการทุจริตใหบ้รรลุตามวัตถุประสงค์ เกดิผลสัมฤทธิ์ตามที่คาดหวังไว ้ทำใหก้าร

ปฏบิัติราชการตามอำนาจหน้าที่ของขา้ราชการเป็นไปในลักษณะที่มคีวามรับผดิชอบ ทำใหผู้ป้กครอง ชุมขน 

คณะกรรมการสถานศึกษา มคีวามเช่ือถอืในความมคีุณธรรม ความมจีริยธรรม การปฏบิัติหน้าที่โดยการ 

คำนึงถงึประโยชน์ ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ ส่วนตน และการยึดมั่นในหลักธรรมาภบิาล สามารถแกไ้ข

ปัญหาการทุจริต และประพฤติมชิอบของคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนใหล้ดน้อยลงได้อย่างมี

ประสิทธภิาพ และบังเกดิผลอย่างเป็นรูปธรรมมากย่ิงขึ้น ดังน้ัน ในการดำเนินงานด้านการปอ้งกันและ

ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ต้องบูณาการ และอาศัยความร่วมมอืจากทุกภาคส่วน และจะต้องปฏบิัติ

อย่างต่อเน่ืองใหเ้ปน็ระบบ โดยหากมกีารบรูณาการ ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอย่างจริงจงั และต่อเน่ือง

แล้วจะส่งผลต่อการบรรลุตามผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังไว ้ส่วนราชการและสถานศึกษา ปฏบิติัหน้าที่ด้วยความ

โปร่งใสและเป็นธรรม คณะครู บุคลากรทางการศกษา นักเรียน มคีวามรู้เร่ืองการปอ้งกัน และปราบปราม

การทุจริตในสถานศึกษามากย่ิงขึ้น มจีติสำนึกในการเป็น พลเมอืงดีปฏบิัติงานตามระเบยีบวินัย และมคีวาม

ซื่อสัตยสุจริต ทุกภาคส่วนมคีวามเขา้ใจและใหค้วามร่วมมือในกจิกรรมการปอ้งกัน และปราบปรามการ



ทุจริตสถานศึกษาปฏบิัติงานตามหลักคุณธรรมจริยธรรม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงเปนแนวทาง

ปฏบิัติรวมถงึส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมใน ระดับจังหวัดและระดับประเทศใหย่ั้งยืนอกีด้วย 

 

 

 

 ( นายศักด์ิกรินทร์  อนิทร์สูงเนิน ) 

ผูอ้ำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดบา้นระกาศ 


