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ค าน า 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนมัธยมวิภาวดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด าเนินการภายใต้
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) โดยเป็นไปตาม แนวทางการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิง
ยุทธศาสตร์ ประเด็นการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภายใต้
แนวทางหลัก 3 แนวทาง ประกอบด้วย 1) สร้างจิตส านึกและปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต 2) สร้างกลไกป้องกันการ
ทุจริต และ 3) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนมัธยมวิภาวดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย
สาระส าคัญ คือ ส่วนที่ 1 บทน า น าเสนอความเป็นมาการป้องกันการทุจริต บทวิเคราะห์ สถานการณ์ทุจริต ผล
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (ITA) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ส่วนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย และค าสั่งที่เกี่ยวข้อง ส่วน
ที่ 3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนมัธยมวิภาวดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แสดง
รายละเอียดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว ความเชื่อมโยงของ การจัดท าแผน 
และข้อมูลชื่อโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย และงบประมาณ  

 
โรงเรียนมัธยมวิภาวดี  ตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านการทุจริต  จึงจัดท าแผนปฏิบัติการ

ป้องกันการทุจริต เพ่ือเป็นกรอบทิศทางในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายส าคัญ อันจะส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการลดน้อยลง 
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ผูอ้ านวยการโรงเรียนมัธยมวิภาวดี 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

สารบัญ 
                                                                                                     หน้า  

 
ค าน า           ก 

สารบัญ                   ข 

หลักการและเหตุผล          1.  

วัตถุประสงค์           2  

ยุทธศาสตร์และมาตรการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ ๑ 
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ  โรงเรียนมัธยมวิภาวดี 

  (ปีงบประมาณ 256๔) 
หลักการและเหตุผล  

การทุจริตในสังคมไทยระหว่างช่วงเวลากว่าทศวรรษ ส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาลและเป็นอุปสรรค 
ส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิต ิรูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เป็นทุจริตทางตรงไม่ซับซ้อน 
อาท ิการรับสินบน การจัดซื้อจัดจ้าง ในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็นการทุจริตที่ซับซ้อนมากข้ึน ตัวอย่างเช่น การทุจริต 
เชิงนโยบาย การทุจริตข้ามแดนข้ามชาติ ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่อาชญากรรมอ่ืนๆ มากมายและส่งผลกระทบทางลบในวง
กว้าง 

ปัจจุบันทุกภาคส่วนในสังคมมีความตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตาม
บทบาทและภาระหน้าที่ของตนเองเพ่ิมมากข้ึน อย่างไรก็ตาม การรับรู้การทุจริตของประเทศไทยยังจ าเป็นต้องได้รับ
การพัฒนาอันสะท้อนได้จากดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยจากข้อมูลดัชนีวัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน
(Corruption Perceptions Index: CPI) ปี 2563 ประเทศไทยได้ 36 คะแนน โดยมีคะแนนเท่ากับปี 2562 โดย
ในปีนี้จัดอยู่ในอันดับที่ 104 ของโลก จากจ านวนทั้งหมด 180 ประเทศท่ัวโลก แสดงให้เห็นว่า ประเทศไทยยังมีการ
ทุจริตคอร์รัปชัน อยู่ในระดับสูงและสมควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ซึ่งแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 
การต่อต้าน การทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้ก าหนดเป้าหมายหลักเพ่ือให้ภาครัฐมีความโปร่งใสปลอดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ผ่านการพัฒนาคนและการพัฒนาระบบ เพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยให้ความส าคัญ
กับการปรับและหล่อหลอมพฤติกรรม “คน” ทุกกลุ่ม ในสังคมให้มีจิตส านึกและพฤติกรรมยึดมั่นในความซื่อสัตย์
สุจริตและการส่งเสริม การพัฒนานวัตกรรมในการ ต่อต้านการทุจริต ในหน่วยงานภาครัฐที่เหมาะสมกับบริบท สภาพ
ปัญหา และพลวัตการทุจริต ของแต่ละหน่วยงาน รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานของกระบวนการและ
กลไกที่เก่ียวข้องในการปราบปราม การทุจริต ประกอบกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ระยะที่ 3 (2560 – 2564) โดยก าหนดวิสัยทัศน์ ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” (Zero 
Tolerance & Clean Thailand) และก าหนดพันธกิจ “สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลใน
การบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มี
มาตรฐานสากล” พร้อมทั้งก าหนดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ว่า “ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perceptions Index: CPI) สูงกว่าร้อยละ 50” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างสังคมท่ีมีพฤติกรรมร่วม
ต้านการทุจริตในวงกว้าง และมีปัจจัยความส าเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์ คือทุกภาคส่วนร่วมส่งเสริมการกล่อม
เกลาทางสังคมและส่งเสริมการเรียนรู้ในทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย รวมถึงผนึกก าลังและความร่วมมือทุกภาคส่วนในการ
เปลี่ยนสภาพแวดล้อมที่น าไปสู่สังคมที่มี ค่านิยมร่วมต้านทุจริตและมีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญอีกประการหนึ่ง คือ สร้าง
นวัตกรรมในการต่อต้านการทุจริต มีกลไกป้องกันการทุจริตและระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยมี
ปัจจัยความส าเร็จ คือมีกระบวนการท างานด้านป้องกันการทุจริตเปลี่ยนแปลงสู่การท างานเชิงรุก สามารถป้องกัน
การทุจริตได้อย่างเท่าทันและมีประสิทธิภาพมีการบูรณาการการท างานระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการ
ทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลัก คือเด็กและเยาวชนทั้งนี้ มีความเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้าง
สังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต โดยด าเนินการผ่านกลยุทธ์การปรับฐานความคิดทุกช่วงวัย ตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถ
แยกแยะระหว่างผล ประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม และส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลา



ทางสังคมเพ่ือต้านทุจริต พร้อมทั้งเสริมพลังการมีส่วนร่วมของพลเมือง (Civic Participation) และบูรณาการทุกภาค
ส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต และมี ความเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก โดย
ด าเนินการผ่านกลยุทธ์การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือลดปัญหาการทุจริต อีกทั้งพัฒนาวิเคราะห์
และบูรณาการระบบการประเมินด้าน คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน เพ่ือเชื่อมโยงกับ
แนวทางการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้เรื่อง การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศ
ไทย  

นอกจากนี้ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที ่3 ยังมี
ความสอดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
ยุทธศาสตร์ที ่6 ด้านการเพ่ิมระสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ ซึ่งแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้จัดท าขึ้นบน
พ้ืนฐานของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ถือเป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศ และ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทย
ไปสู่ประเทศไทย 4.0 โดยก าหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้งแผนงาน/โครงการส าคัญที่ต้องด าเนินการให้เห็นผล
เป็นรูปธรรมในช่วง 5 ปีแรก ของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือเตรียมความพร้อมของคน สังคม และระบบ
เศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัว รองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การปลูกฝัง “คนไทยไม่โกง” และยุทธศาสตร์การป้องกันด้วยการเสริมสร้างสังคมธรรมาภิบาล ของ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี อีกด้วย  

ส านักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ก าหนดแนวทางการจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและ 
มาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติโดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าป ีโดยให้ยึดกรอบยุทธศาสตร์หลักที่ใช้ในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้
ค านึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนแม่บทบูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ จงึน ามาสู่การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนมัธยมวิภาวดี ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ฉบับนี้ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
โรงเรียนมัธยมวิภาวดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือเป็นกรอบทิศทางในการด าเนินการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายส าคัญ อันจะส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติ
ราชการของทุกส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการลดน้อยลง 

 
วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตสานึกในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม
จริยธรรมในการด าเนินชีวิต และปฏิบัติงาน  

2. เพ่ือป้องกันและเฝ้าระวังมิให้เกิดการทุจริต การปฏิบัติและ/หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในการ
ปฏิบัติราชการข้ึนภายในหน่วยงานโดยประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเครือข่ายภาคประชาชนในการ 
ติดตาม ตรวจสอบแจ้งข้อมูลเบาะแสการประพฤติมิชอบ  



3. เพ่ือส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนมัธยมวิภาวดี มีระบบการท างานและ
การตรวจสอบที่เข้มแข็งในการป้องกันการทุจริต  

4. เสริมสร้างศักยภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ ๒  
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 
1. ข้อมูลพืน้ฐานของสถานศึกษา 

1.  ข้อมูลทั่วไป 
  ชื่อโรงเรียนมัธยมวิภาวดี ที่ตั้งเลขที่ ๓ หมู่ ๑๗ ต าบลตะกุกเหนือ อ าเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
84370  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร โทร ๐๗๗ ๒๙๒ ๐๑๙  โทรสาร ๐๗๗ 
๒๙๒ ๐๑๙  e-mail : viphawadee@hotmail.com  website www.viphawadee.ac.th เปิดสอนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖  
 เขตพ้ืนที่บริการ โรงเรียนมัธยมวิภาวดีรับผิดชอบจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่บริการ ต าบลตะกุกเหนือ  อ าเภอ
วิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธาน ีดังนี้ 
 ๑. โรงเรียนสหกรณ์นิคม 
 ๒. โรงเรียนอนุบาลชนะพร 
 ๓. โรงเรียนบ้านเชี่ยวเฟือง 
 ๔. โรงเรียนบ้านท่านหญิงวิภา 
 ๕. โรงเรียนวัดอรัญญาราม 
 ๖. โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านคลองวาย 

 
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน 

                                                       
  

ค าขวัญ/ปรัชญา    
“เรียนดี  มีคุณธรรม  น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

วิสัยทัศน์ 
 “ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาบนพ้ืนฐานความเป็นไทย” 

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา  
“บุคลากรและนักเรียนทุกคนในโรงเรียนมัธยมวิภาวดีมีจิตสาธารณะ” 

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา  
“เศรษฐกิจพอเพียง” 

 
2. ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา (ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิถุนายน 256๓)  

1) จ านวนบุคลากร 
 
 
 
 
 
 

mailto:viphawadee@hotmail.com
http://www.viphawadee.ac.th/


ตารางท่ี 1 แสดงจ านวนครูและบุคลากร จ าแนกตามต าแหน่งงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563) 
 

ต าแหน่งงาน จ านวน (คน) 
ผู้บริหาร 1 
ครูผู้สอน 22 

พนักงานราชการ 2 
ธุรการ 1 

นักการภารโรง 1 
รวมทั้งสิน้ 27 

 

 
 

ภาพที่ 1 แผนภูมิแสดงร้อยละจ านวนของครูและบุคลากร จ าแนกตามต าแหน่งงาน 
 

๒) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 
ตารางท่ี 2 จ านวนครูและบุคลากร จ าแนกตามวุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

 
 

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท ปริญญาตรี 
จ านวน (คน) 5 21 
ร้อยละ  19.24 80.76 

 
 
 

 

 
 

ภาพที่ 2 แผนภูมิแสดงร้อยละจ านวนของครูและบุคลากร จ าแนกตามวุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 
 
 
 



ตารางท่ี 3 จ านวนครูและบุคลากร จ าแนกตามสาขาวิชาที่จบการศึกษา 
 

สาขาวิชา จ านวน (คน) 
บริหารการศึกษา 1 
คณิตศาสตร์ 3 
วิทยาศาสตร์ 6 
ภาษาไทย 2 
ภาษาต่างประเทศ 3 
สังคมศึกษา 3 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 
ศิลปะ 3 
สุขศึกษาและพลศึกษา 1 

รวม 25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 แผนภูมิแสดงจ านวนครูและบุคลากร จ าแนกตามสาขาวิชาที่จบการศึกษา 
 

ตารางท่ี 4 จ านวนภาระงานสอนเฉลี่ยต่อสัปดาห์ ของครูและบุคลากรในแต่ละสาขาวิชา 
 

 

สาขาวิชา 
 

จ านวน (คน) 
จ านวนภาระงานสอนเฉลี่ยต่อ

สัปดาห์ (คาบ) 
บริหารการศึกษา 1 - 
คณิตศาสตร์ 3 20.6 
วิทยาศาสตร์ 6 23.5 
ภาษาไทย 2 25.5 
ภาษาต่างประเทศ 3 21.3 
สังคมศึกษา 3 18.5 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 22 
ศิลปะ 3 19.6 
สุขศึกษาและพลศึกษา 1 21 

รวม 25 21.5 



 
 

          ภาพที่ 4 แผนภูมิแสดงจ านวนภาระงานสอนเฉลี่ยต่อสัปดาห์ ของครูและบุคลากรในแต่ละสาขาวิชา 
 

๓) ข้อมูลนักเรียน 
           ตารางที่  ๕ แสดงข้อมูลนักเรียนโรงเรียนมัธยมวิภาวดีจ าแนกตามระดับช้ันประจ าปีการศึกษา     

                2563  รวม 380 คน   (ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2563) 
 

 จ านวนนักเรียน  
ระดับชั้น จ านวนห้อง เพศ รวม(คน) 

  ชาย หญิง  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๒ ๓๐ ๓๓ ๖๓ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๒ ๓๕ ๒๗ ๖๒ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๒ ๓๗ ๒๕ ๖๒ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๒ ๓๓ ๔๕ ๗๘ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๒ ๓๒ ๒๖ ๕๘ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๒ ๒๐ ๓๗ ๕๗ 

รวม  ๑๘๗ ๑๙๓ ๓๘๐ 
 

 
 

ภาพที่ ๕  แสดงจ านวนนักเรียนชาย-หญิง จ าแนกตามระดับชั้นประจ าปีการศึกษา 2563 
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ส่วนที่ ๓ 
ข้อมูลประกอบการจัดท าแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

โรงเรียนมัธยมวิภาวดี ได้จัดท าแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนดเป็นข้อมูลประกอบการจัดท าแผน 

 
การติดตามผลความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

ประจ าปีงบประมาณ 256๔   โรงเรียนมัธยมวิภาวดี 
แนวทางการตรวจติดตามผลความก้าวหน้าการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ 256๔ ด าเนินการดังนี้  
ติดตามผลความก้าวหน้างาน/โครงการ และงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 256๔ โดยก าหนดกิจกรรม

และแผนผัง (Gantt Chart)   การติดตามผลความก้าวหน้าในห้วงระยะเวลาการในการด าเนินโครงการตามแผน 
ปฏิบัติการฯ ดังนี้ 

 

ที่ กิจกรรม 
ระยะเวลา (เดือน) 

1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 11 12 
1 จัดประชุมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

และการจัดท าแผนปฏิบัติการฯ 
ประจ า ปี 25๖๔ ทบทวน/
วิเคราะห์ความเสี่ยงต่างๆ  

            

2 จัดท าแผนปฏิบัติการฯ ประจ าปี
256๔  เสนอคณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้อ านวยการโรงเรียน
ให้ความเห็นชอบ และจัดส่ง
แผนปฏิบัติการฯให้ผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่มัธยมศึกษา 
สุราษฎร์ธานี ชุมพร 

            

3 ส ารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย  

            

4 ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ              
5 เสนอสรุปผลการด าเนินงานต่อ

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
มัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 
เพ่ือขอความเห็นชอบ  

            

6 จัดท าเอกสารรายงานสรุปผลการ
ด าเนินการรายงานส านักงานเขต
พ้ืนที่มัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี 
ชุมพร รับทราบต่อไป  

            



หลักการและเหตุผล 

   ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ก าหนดประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรอง
การปฏิบัติราชการของโรงเรียนมัธยมวิภาวดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ การด าเนินการตามมาตรการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต  โดยพิจารณาจากผลส าเร็จของการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตสถานศึกษา เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาและการ
จัดการข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต  การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของครู บุคลากรทางการศึกษาใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ และข้อกล่าวหาครู บุคลากรทางการศึกษา ที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ
รับผิดชอบต่อประชาชน  ไม่มีคุณธรรม  ไม่มีจริยธรรม  ไม่ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง และไม่มีธรรมาภิบาล 
ตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการที่ เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  การ
ตรวจสอบและน าเรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง การแจ้งตักเตือน ด าเนินคดี หรืออ่ืนๆ ตาม
ระเบียบ ข้อกฎหมายที่ก าหนดไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔   

  ในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนมัธยมวิภาวดี ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 256๔ นั้น  โรงเรียนมัธยมวิภาวดี ได้ท าการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  และผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  โดยก าหนดให้สถานศึกษาต้องจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานของตน เพ่ือสนับสนุนและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปราบปรามการ
ทุจริตสถานศึกษา 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  

   ยุทธศาสตร์ที่  1  เสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยม ให้สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
   ยุทธศาสตร์ที่  2  บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
   ยุทธศาสตร์ที่  3  เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
   ยุทธศาสตร์ที่  4  พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและปราบปรามการ 
                                  ทุจริตสถานศึกษา     

ยุทธศาสตร์และมาตรการ/แนวทางด าเนินงาน  

ยุทธศาสตร์ที่ 1  :  เสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยม ให้สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  

วัตถุประสงค์ 

  มุ่งส่งเสริมเสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยมให้แก่สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีทัศนคติ 
วิสัยทัศน์ ในการร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบสถานศึกษารวมทั้งการรณรงค์ 
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนมีวินัย เคารพกฎหมาย กฎและระเบียบ ที่จะเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหา การ
พัฒนาตลอดจนเป็นการวางรากฐานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 

  1.  ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
  1.1  เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ให้ปฏิบัติงานและด าเนิน 
                           ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  1.2  ประยุกต์การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดมรรคผลในทางปฏิบัติ 
  1.3  จัดให้มีหลักสูตรการเรียนรู้หรือการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
                            แก่ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 



  2. ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ได้เรียนรู้และปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยหลัก 
               ธรรมาภิบาล  
  2.1  ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีความรู้  ความเข้าใจ  รวมทั้งมีการฝึกอบรม 
                           เพ่ือให้ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 
  2.2  ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ได้ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทาง 
                           คุณธรรมและจริยธรรม  
                     2.3  ควบคมุ ก ากับ ดูแลการปฏิบัติงาน  การประพฤติปฏิบัติตนของครู บุคลากรทางการศึกษา  
                           นักเรียน ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 
  3. ก าหนดให้มีหลักสูตรทางการศึกษาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
               สถานศึกษา 
  3.1  จัดให้มีหลักสูตรทางการศึกษา/หลักสูตรการฝึกอบรม ด้านการป้องกันและปราบปรามการ 
                            ทุจริตสถานศึกษา 
  3.2  ก าหนดให้หลักสูตรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  เป็นหลักสูตร 
                             บังคับท่ีใช้ฝึกอบรมครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ทุกระดับ 
  3.3  ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการ  ตลอดจนข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันและปราบปราม 
                            การทุจริตสถานศึกษา  
 4. ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต 
  4.1  ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วย 
                           ความซือ่สัตย์  สุจริต  เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
                     4.2 รณรงค์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สังคมมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการ 
                            ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
  4.3  ส่งเสริม เชิดชู หน่วยงานหรือบุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการ 
                            ทุจริตสถานศึกษา 
  4.4  ส่งเสริม  สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างค่านิยมในการป้องกันและปราบปรามการ 
                            ทุจริตสถานศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  :  บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

วัตถุประสงค์ 

          มุ่งประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตสถานศึกษา ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาในการ
ติดตาม ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติ มิชอบในสถานศึกษา   เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน 
คณะกรรมการสถานศึกษาให้เป็นกลไกในการตรวจสอบ  ถ่วงดุล  รวมถึงการสร้างหลักประกันความปลอดภัยในการ
แจ้งข้อมูลหรือเบาะแสในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 
1. บูรณาการหน่วยงานสถานศึกษากับองค์กรทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความตระหนักและปลูกจิตส านึกการ 

เป็นพลเมืองดี 
1.1 ประสานความร่วมมือทางด้านข้อมูลและการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับ 

องค์กรทุกภาคส่วน 



                     1.2  ส่งเสรมิ สนับสนุน องค์กรและบุคลากรทางด้านสื่อสารมวลชนให้มีความเข้มแข็งและเป็น 
                            อิสระในการท าหน้าที่ตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนรับทราบ 
                     1.3  ส่งเสรมิสนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบอินเทอร์เน็ต เพ่ือท าการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
                            ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา โดยมีเว็บบอร์ดเพื่อติดต่อสื่อสาร 
                            ระหว่างกัน 
                     1.4  เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา 
  2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ  
  2.1  เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษามีความ 
                           ตื่นตัวต่อสภาพปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในสถานศึกษา  
                     2.2  สร้างและพัฒนาช่องทางในการรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้มีความสะดวกหลากหลาย 
                           รวมทั้งสร้างหลักประกันความปลอดภัยให้แก่บุคคล หน่วยงานหรือข้อมูลนั้น 
  2.3  ส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
  2.4  ก าหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้แจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้ได้รับรางวัลตอบแทน 
  2.5  ให้องค์กรหรือบุคลากรด้านสื่อสารมวลชนเป็นสื่อกลางในการแสวงหาความร่วมมือเพ่ือ 
                            ป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
           3.  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอ านาจทางการศึกษา 
                     3.1  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา  
                            โดยเนน้การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
                     3.2  พัฒนาประสิทธิภาพการติดตามประเมินผลการด าเนินการตามกลยุทธ์จุดเน้น เพ่ือพัฒนา 
                           คุณภาพทางการศึกษา   

ยุทธศาสตร์ที่ 3  :  เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  

วัตถุประสงค์ 
           มุ่งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ  ควบคุม  และถ่วงดุลการใช้อ านาจให้เหมาะสมชัดเจน
และมีประสิทธิภาพ สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต  ส่งเสริมความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับหน่วยงานทุกภาคส่วน  

มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 

  1. พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม พร้อมทั้งสร้างความโปร่งใสและเป็นธรรมในการ 
               บริหารงานบุคคลภายใต้ระบบคุณธรรม 
                     1.1  ให้สถานศึกษาที่มีพันธกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีโครงสร้างของ 
                           หนว่ยงาน  อัตราก าลัง  การบริหารงานบุคคล และงบประมาณที่เหมาะสม สอดคล้องกับ 
                           ภารกิจและความรับผิดชอบ 

1.2 สนับสนุนให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อ านาจระหว่างหน่วยงานสถานศึกษา ด้วยกันเอง 
  1.3  ให้สถานศึกษา ควบคุม ก ากับ ติดตาม ประเมินผล การใช้อ านาจในการปฏิบัติงานด้าน 
                           การป้องกันและปราบปรามการทุจริต  



  2 . สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกันและ 
                ปราบปรามการทุจริต 
  2.1 วางแนวทางและส่งเสริมบทบาทความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชน  
                          ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
  2.2  ประสานความร่วมมือกับองค์กรภาคเอกชนเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
                            ในสถานศึกษา 

           3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร 
                     3.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา 
                     3.2 พัฒนาปรับปรุงและเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการบริหารงานที่โปร่งใสและเป็นธรรม 

           4. ส่งเสริมประสิทธิภาพการด าเนินงานด้านการจัดระบบการควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง 
                      4.1 ส่งเสรมิให้มีการจัดท ารายงานการควบคุมภายในของสถานศึกษา 
                      4.2 ส่งเสรมิสนับสนุนให้ทุกสถานศึกษามีแผนการตรวจสอบภายในที่เป็นระบบและมี 
           ประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  :  พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
                         สถานศึกษา  

วัตถุประสงค์ 
            มุ่งพัฒนาสมรรถนะ  และขีดความสามารถให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน  ในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาให้สัมฤทธิผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือแก้ไขสภาพปัญหาการทุจริตให้เป็น
ระบบอย่างต่อเนื่อง  สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพให้สามารถร่วมมือหรือประสานการปฏิบัติกับองค์กรทุกภาคส่วน  

มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 

1. พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถของครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและ 

ปราบปรามการทุจริต 
1.1 ก าหนดให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ฝึกอบรมหลักสูตรด้านการป้องกันและ 

ปราบปรามการทุจริต ในสถานศึกษา  เพ่ือให้มีความเชี่ยวชาญ 
  1.2  ก าหนดให้มีหลักสูตรการศึกษา และหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพด้านการป้องกันและ 
                           ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา   

  2. สร้างมาตรฐานทางวิชาชพีด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
  2.1  ส่งเสริมให้สถานศึกษาร่วมกันสร้างมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ 
  2.2 ก าหนดให้มีหน่วยงานหลัก เพ่ือรับผิดชอบในการติดตามประเมินผล รวมถึงการลงโทษ 
                           ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 

  3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
                    3.1  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน หลักสูตรการ 
                           บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   
     3.2  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่  



                            และแนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ต่าง ๆ  

   4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสร้างองค์ความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา  
   4.1  จัดให้มีกิจกรรมการสร้างองค์ความรู้ในเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
                           แก่ คร ูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 

4.2  ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีการแลกเปลี่ยนความรู้ และข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันและ 
      ปราบปรามการทุจริต 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.  โรงเรียนมัธยมวิภาวดี ปฏบิัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม   
2.  คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีจิตส านึกในการเป็นพลเมืองดี ปฏิบัติงานตาม 
     ระเบียบวินัย และมีความซื่อสัตย์สุจริต    
3.  คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน  มีความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการ 
     ทุจริตในสถานศึกษามากยิ่งขึ้น  
4.  โรงเรียนมัธยมวิภาวดี ปฏบิัติงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เป็นแนวทางปฏิบัติ   
5.  โรงเรียนมัธยมวิภาวดี มีความเข้าใจและให้ความร่วมมือในกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ในสถานศึกษา 
6.  ส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมในสถานศึกษาได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป 

บทสรุป 

 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนมัธยมวิภาวดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔
จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสถานศึกษา  
ปฏิบัติงานในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้บรรลุตามวัตถุประสงค์   เกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่คาดหวังไว้  
ท าให้การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่มีความรับผิดชอบ ท าให้ผู้ปกครอง ชุม
ขน คณะกรรมการสถานศึกษา มีความเชื่อถือในความมีคุณธรรม  ความมีจริยธรรม  การปฏิบัติหน้าที่โดยการ
ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน  และการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล   สามารถแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ให้ลดน้อยลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบัง
เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น      

 ดังนั้น  ในการด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ต้องบูรณาการและอาศัย
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และจะต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องให้เป็นระบบ   โดยหากมีการบูรณาการความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วนอย่างจริงจังและต่อเนื่องแล้ว ก็จะส่งผลต่อการบรรลุตามผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังไว้ ส่วนราชการและ
สถานศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม  คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีความรู้เรื่อง
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษามากยิ่งขึ้น  มีจิตส านึกในการเป็นพลเมืองดี ปฏิบัติงานตาม
ระเบียบวินัย และมีความซื่อสัตย์สุจริต  ทุกภาคส่วนมีความเข้าใจและให้ความร่วมมือในกิจกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา   ปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นแนวทางปฏิบัติ   รวมถึงส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับจังหวัดและระดับประเทศให้ยั่งยืนได้  
อีกด้วย 


