
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของสถานศึกษา 
 
 
 

ประจําปี 2565 
 
 

โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม  ตําบลพังลา  อําเภอสะเดา  จังหวัดสงขลา 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สงขลา สตูล 



ความนํา 
 
หลักการและเหตุผล 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กําหนดประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามคํา 
รับรองการปฏิบัติราชการของโรงเรียนกอบกุลวิทยาคม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตัวชี้วัด ที่ 7 ระดับ 
ความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยพิจารณา จากผลสําเร็จของการ 
ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา เพ่ือขับเคล่ือน ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา และการจัดการข้อร้องเรียนเรื่อง การทุจริต การปฏิบัติหรือละ
เว้น การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของครู บุคลากรทางการศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565และข้อกล่าวหาครู 
บุคลากร ทางการศึกษา ที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความรับผิดชอบ ต่อประชาชน ไม่มีคุณธรรม ไม่มี
จริยธรรม ไม ่คํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง และไม่มีธรรมาภิบาล ตามที่มี กฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของ
ทางราชการที่ เกี่ยวข้องได้กําหนดไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 การตรวจสอบและนําเรื่องร้องเรียนเข้าสู่
กระบวนการสอบสวน ข้อเท็จจริง การแจ้งตักเตือน ดําเนินคดีหรืออ่ืนๆ ตามระเบียบ ข้อกฎหมายที่กําหนดไว้ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ในการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนกอบกุลวิทยาคม ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2565  นั้น โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม ได้ทําการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากแผนปฏิบัติ การ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสถานศึกษา และผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปราม การทุจริต สถานศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยกําหนดให้สถานศึกษาต้องจัดทํา
แผนปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานของตน เพ่ือสนับสนุนและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ว่าด้วยการปราบปราม การทุจริตสถานศึกษา 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างจิตสํานึก ค่านิยม ให้สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและปราบปรามการ 

ทุจริตสถานศึกษา 
 
วิสัยทัศน์ 

ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ก้าวทันเทคโนโลยี มีสุขภาพดี ยึดมั่นในชีวิต 
ประชาธิปไตย 

 
พันธกิจ  

1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย 
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ก้าวทันเทคโนโลย 
3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพที่ดี 
4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนยึดมั่นในชีวิตประชาธิปไตย 



เป้าประสงค์ 
1. นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ก้าวทันเทคโนโลยี มีสุขภาพดี ยึดมั่นในชีวิต 

ประชาธิปไตย 
2. ครูมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ 
3. โรงเรียนมีระบบการบริหารการจัดการด้วยระบบคุณภาพ โดยใช้เทคโนโลยีและหลักธรรมาภิบาล 
4. โรงเรียนมีการส่งเสริมสนับสนุนและประสานความร่วมมือจากชุมชนและองค์กรภายนอก 

 
ยุทธศาสตร์และมาตรการ/แนวทางดําเนินงาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เสริมสร้างจิตสํานึก ค่านิยม ให้สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
วัตถุประสงค์ 

มุ่งส่งเสริมเสริมสร้างจิตสํานึกและค่านิยมให้แก่สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมี
ทัศนคติ วิสัยทัศน์ ในการร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบสถานศึกษา รวมทั้ง
การรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ทุกภาคส่วนมีวินัย เคารพกฎหมาย กฎและระเบียบ ที่จะเป็นกลไก ในการ
แก้ไขปัญหา การพัฒนา ตลอดจนเป็นการวางรากฐานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

มาตรการ/แนวทางดําเนินงาน 

1. ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
1.1 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ให้ปฏิบัติงาน และดําเนินชีวิต

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
1.2 ประยุกต์การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดมรรคผลในทางปฏิบัติ 
1.3 จัดให้มีหลักสูตรการเรียนรู้หรือการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แก่ครู 

บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 
2. ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ได้เรียนรู้และปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยหลัก ธรรมาภิ

บาล 
2.1 ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งมีการฝึกอบรม เพ่ือให้

ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 
2.2 ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ได้ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทาง คุณธรรม

และจริยธรรม 
2.3 ควบคุม กํากับ ดูแลการปฏิบัติงาน การประพฤติปฏิบัติตนของครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 

ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 
3.  กําหนดให้มีหลักสูตรทางการศึกษาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

สถานศึกษา 
3.1 จัดให้มีหลักสูตรทางการศึกษา/หลักสูตรการฝึกอบรม ด้านการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริต

สถานศึกษา 
3.2 กําหนดให้หลักสูตรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา เป็นหลักสูตร บังคับที่ใช้

ฝึกอบรมครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ทุกระดับ 
3.3 ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการ ตลอดจนข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันและปราบปราม การ

ทุจริตสถานศึกษา 



4. ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต 
4.1 ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วย ความ

ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
4.2 รณรงค์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สังคมมีค่านิยม ยกย่อง เชิดช ูและเห็นคุณค่าของการ ประพฤติ

ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
4.3 ส่งเสริม เชิดชู หน่วยงานหรือบุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริต

สถานศึกษา 
4.4 ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างค่านิยมในการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริต

สถานศึกษา 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือมุ่งประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับทุกภาคส่วนในการป้องกันและ
ปราบปราม การทุจริตสถานศึกษา 

2. เพ่ือส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาในการติดตาม 
ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในสถานศึกษา  

3. เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาให้เป็นกลไกในการ
ตรวจสอบ ถ่วงดุล รวมถึงการสร้างหลักประกันความปลอดภัยในการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

 
มาตรการ/แนวทางดําเนินงาน 

1. บูรณาการหน่วยงานสถานศึกษากับองค์กรทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความตระหนักและปลูกจิตสํานึกการ 
เป็นพลเมืองดี 

1.1 ประสานความร่วมมือทางด้านข้อมูลและการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับ องค์กร
ทุกภาคส่วน 

1.2 ส่งเสริม สนับสนุน องค์กรและบุคลากรทางด้านสื่อสารมวลชนให้มีความเข้มแข็งและเป็นอิสระใน
การทําหน้าที่ตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนรับทราบ 

1.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบอินเทอร์เน็ต เพ่ือทําการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา โดยมีเว็บบอร์ดเพ่ือติดต่อสื่อสาร ระหว่างกนั 

1.4 เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา 
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 

2.1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา มีความตื่นตัวต่อ
สภาพปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในสถานศึกษา 

2.2 สร้างและพัฒนาช่องทางในการรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้มีความสะดวกหลากหลาย รวมทั้ง
สร้างหลักประกันความปลอดภัยให้แก่บุคคล หน่วยงานหรือข้อมูลนั้น 

2.3 ส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร  
2.4 กําหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจ ให้แก่ผู้แจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้ได้รับรางวัลตอบแทน  
2.5 ให้องค์กรหรือบุคลากรด้านสื่อสารมวลชน  เป็นสื่อกลางในการแสวงหาความร่วมมือเพ่ือป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 



3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอํานาจทางการศึกษา 
3.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา โดยเน้น

การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
3.2 พัฒนาประสิทธิภาพการติดตามประเมินผลการดําเนินการตามกลยุทธ์จุดเน้น เพ่ือพัฒนาคุณภาพ

ทางการศึกษา 
 
ยุทธศาสตร์ที่  3  :  เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือมุ่งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อํานาจให้เหมาะสมชัดเจน 
และมีประสิทธิภาพ  

2. เพ่ือสร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนให้มีศักยภาพ ในการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต  

3. ส่งเสริมความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กับหน่วยงานทุกภาคส่วน 

มาตรการ/แนวทางดําเนินงาน 

1. พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม พร้อมทั้งสร้างความโปร่งใสและเป็นธรรมใน
การ บริหารงานบุคคลภายใต้ระบบคุณธรรม 

1.1 ให้สถานศึกษาที่มีพันธกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีโครงสร้าง ของ
หน่วยงาน อัตรากําลัง การบริหารงานบุคคล และงบประมาณที่เหมาะสม สอดคล้อง กับภารกิจและความ
รับผิดชอบ 

1.2 สนับสนุนให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อํานาจระหว่างหน่วยงานสถานศึกษา ด้วย
กันเอง 

1.3 ให้สถานศึกษา ควบคุม กํากับ ติดตาม ประเมินผล การใช้อํานาจในการปฏิบัติงานด้าน 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

2. สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต 

2.1 วางแนวทางและส่งเสริมบทบาทความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชน ในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

2.2 ประสานความร่วมมือกับองค์กรภาคเอกชน เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
สถานศึกษา 



3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร 
3.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา 
3.2 พัฒนาปรับปรุงและเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการบริหารงานที่โปร่งใสและเป็นธรรม 

4. ส่งเสริมประสิทธิภาพการดําเนินงานด้านการจัดระบบการควบคุมภายในและบริหารจัดการความ 
เสี่ยง 

4.1 ส่งเสริมให้มีการจัดทํารายงานการควบคุมภายในของสถานศึกษา 
4.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกสถานศึกษามีแผนการตรวจสอบภายในที่เป็นระบบ  และมี

ประสิทธิภาพ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

สถานศึกษา 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือมุ่งพัฒนาสมรรถนะ และขีดความสามารถให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกัน 
และ ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาให้สัมฤทธิผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือแก้ไขสภาพปัญหาการทุจริตให้เป็น ระบบอย่างต่อเนื่อง สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพให้สามารถ
ร่วมมือหรือประสานการปฏิบัติกับองค์กรทุกภาคส่วน  

มาตรการ/แนวทางดําเนินงาน 

1. พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถของครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกัน และ
ปราบปราม 

1.1 กําหนดให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ฝึกอบรมหลักสูตรด้านการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต ในสถานศึกษา เพ่ือให้มีความเชี่ยวชาญ 

1.2 กําหนดให้มีหลักสูตรการศึกษา และหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพด้านการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

2. สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
2.1 ส่งเสริมให้สถานศึกษาร่วมกันสร้างมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ 
2.2 กําหนดให้มีหน่วยงานหลัก เพ่ือรับผิดชอบในการติดตามประเมินผล รวมถึงการลงโทษ ครู 

บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 
3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน หลักสูตรการ บริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ี

3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ และ
แนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ต่าง ๆ 

4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสร้างองค์ความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตใน 
สถานศึกษา 

4.1 จัดให้มีกิจกรรมการสร้างองค์ความรู้ในเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สถานศึกษาแก่  
ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน  

4.2 ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีการ แลกเปลี่ยนความรู้ และข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 



 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม 
2. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีจิตสํานึกในการเป็นพลเมืองดี ปฏิบัติงานตาม ระเบียบวินัย 

และมีความซื่อสัตย์สุจริต 
3. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน

สถานศึกษามากยิ่งข้ึน 
4. โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม ปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เป็นแนวทางปฏิบัติ 
5. โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม มีความเข้าใจและให้ความร่วมมือในกิจกรรมการป้องกันและปราบปราม การ

ทุจริตในสถานศึกษา 
6. ส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมในสถานศึกษาได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป 

 
บทสรุป 

  แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนกอบกุลวิทยาคม  ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 จัดทําขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงานในด้านการป้องกัน  และปราบปรามการทุจริตของ 
สถานศึกษา ปฏิบัติงานในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้บรรลุตามวัตถุประสงค์  เกิดผลสัมฤทธิ์ ตามที่
คาดหวังไว้ ทําให้การปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่มีความรับผิดชอบ ทําให้
ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา มีความเชื่อถือในความมีคุณธรรม ความมีจริยธรรม การปฏิบัติ หน้าที่
โดยการคํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล สามารถแก้ไขปัญหา
การทุจริตและประพฤติมิชอบของคณะคร ูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ให้ลดน้อยลงได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และ
บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 

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

 
 


