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แผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริตประจ าปี 

 
หลักการและเหตุผล 

 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ก าหนดประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค า
รับรองการปฏิบัติราชการของโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตัวชี้วัดท่ี 7 ระดับ 
ความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยพิจารณาจากผลส าเร็จของ 
การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา เพื่อขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ ว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา และการจัดการข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติ หรือ
ละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบของครู บุคลากรทางการศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และข้อกล่าวหาครู
บุคลากรทางการศึกษา ท่ีไม่ได้ปฏิบัติหน้าท่ีราชการด้วยความรับผิดชอบต่อประชาชน ไม่มีคุณธรรม ไม่มีจริยธรรม 
ไม่ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นท่ีต้ัง และไม่มีธรรมาภิบาล ตามท่ีมีกฎหมาย ระเบียบ แบบแผน ของทางราชการ
ท่ีเกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การตรวจสอบและน าเรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการ
สอบสวนข้อเท็จจริง การแจ้งตักเตือน ด าเนินคดีหรืออื่นๆ ตามระเบียบข้อกฎหมายท่ีก าหนดไว้ ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

 ในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2565 โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม ได้ท าการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากแผนปฏิบัติการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาและผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยก าหนดให้สถานศึกษาต้องจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานของตน เพื่อสนบัสนุนและสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการ ปราบปรามการ
ทุจริตสถานศึกษา 4 ยุทธศาสตร์ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างจิตส านึกค่านิยม ให้สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนในการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตสถานศึกษา  
 
วิสัยทัศน์ 

 “ครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการ
สถานศึกษา ร่วมมือร่วมใจป้องกันและปราบปรามการทุจริต” 

 



พันธกิจ 
 1. เสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยม ให้กับครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ยึดหลักธรรมาภิบาล บูรณา

การหน่วยงานทุกภาคส่วนเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในสถานศึกษา 

 2. ส่งเสริมบทบาทผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต 

 3. สร้างกลไกและพัฒนาระบบการตรวจสอบ ถ่วงดุลการใช้อ านาจของเจ้าหน้าท่ีของรัฐให้มีความ 
เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 

 4. ส่งเสริม/สนับสนุนการจัดองค์ความรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษาอย่าง 
จริงจังและต่อเนื่อง  

 
วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงานของส่วนราชการภายในสถานศึกษา ให้มีความโปร่งใสและเป็น
ธรรม 

 2. เพื่อส่งเสริมให้ครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ ต่อ
ประชาชน 

 3. เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง
มาใช้ในการปฏิบัติ 

 4. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต 

 
ยุทธศาสตร์และมาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เสริมสร้างจิตส านึกค่านิยมให้สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
วัตถุประสงค์ 

 มุ่งส่งเสริมเสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยมให้แก่สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมี 
ทัศนคติวิสัยทัศน์ในการร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบสถานศึกษา รวมท้ัง 
การรณรงค์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนมีวินัยเคารพกฎหมาย กฎและระเบียบท่ีจะเป็น กลไกในการ 
แก้ไขปัญหาการพัฒนาตลอดจนเป็นการวางรากฐานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ 
 
 



มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 
1. ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 1.1 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนให้ปฏิบัติงานและด าเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 1.2 ประยุกต์การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดมรรคผลในทางปฏิบัติ 
 1.3 จัดให้มีหลักสูตรการเรียนรู้หรือการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่ครู 

บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 
2. ส่งเสริมให้ครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนได้เรียน และปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยหลักธรรมาภิบาล 

 2.1 ส่งเสริมให้ครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจรวมท้ังมีการฝึกอบรมเพื่อให้ 
ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 

 2.2 ส่งเสริมให้ครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนได้ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางคุณธรรมและ 
จริยธรรม 

 2.3 ควบคุมก ากับดูแลการปฏิบัติงานการประพฤติปฏิบัติตนของครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนให้ 
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 
3. ก าหนดให้มีหลักสูตรทางการศึกษาเพื่อใช้เปน็เคร่ืองมือในการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริต 
สถานศึกษา 

 3.1 จัดให้มีหลักสูตรทางการศึกษา/หลักสูตรการฝึกอบรม ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
สถานศึกษา 

 3.2 ก าหนดให้หลักสูตรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาเป็นหลักสูตรบังคับท่ีใช้ 
ฝึกอบรมครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนทุกระดับ 

 3.3 ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการ ตลอดจนข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
สถานศึกษา 
4. ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชูความดีความซ่ือสัตย์สุจริตและการต่อต้านการทุจริต 

 4.1 ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนปฏิบัติหน้าท่ีราชการ ด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละเพื่อประโยชนส่วนรม 

 4.2 รณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สังคมมีค่านิยมยกย่อง เชิดชูและเห็นคุณค่าของการประพฤติ 
ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 

 4.3 ส่งเสริมเชิดชูหน่วยงานหรือบุคลท่ีมีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
สถานศึกษา 

 4.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างค่านิยมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
สถานศึกษา 



ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
วัตถุประสงค์ 

 มุ่งประสานความร่วมมือระหว่างหนว่ยงานสถานศึกษากับทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตสถานศึกษา ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา ในการ
ติดตาม ตรวจสอบการทุจริตหรืออประพฤติมิชอบในสถานศึกษา เสริมสร้างและพัฒนา เครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน 
คณะกรรมการสถานศึกษาให้เป็นกลไกในการตรวจสอบ ถ่วงดุล รวมถึงการสร้างหลักประกันความ ปลอดภัยใน
การแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 
1. บูรณาการหน่วยงานสถานศึกษากับองค์กรทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความตระหนักและปลุกจิตส านึก การเป็น
พลเมืองดี 

 1.1 ประสานความร่วมมือทางด้านข้อมูลและการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับองค์กรทุก 
ภาคส่วน 

1.2 ส่งเสริมสนับสนุนองค์กรและบุคลากรทางด้านส่อสารมวลชนให้มีความเข้มแข็งและเป็นอิสระในการ 
ท าหน้าท่ีตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนรับทราบ 

 1.3 ส่งเสรมสนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อท าการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา โดยมีเว็บเบอร์เพื่อติดต่อส่ือสารระหว่างกัน 

 1.4 เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา  
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 

 2.1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษามีความต่ืนตัวต่อ 
สภาพปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในสถานศึกษา 

 2.2 สร้างและพัฒนาช่องทางในการรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้มีความสะดวกหลากหลาย รวมท้ังสร้าง
หลักประกันความปลอดภัยให้แก่บุคคลหน่วยงานหรืออข้อมูลนั้น 

 2.3 ส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
 2.4 ก าหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้แจ้งข้อมูลหรือเบาะแสให้ได้รับรางวัลตอบแทน 
 2.5 ให้องค์กรหรือบุคลากรด้านส่ือสารมวลชนเป็นกลางในการแสวงหาความร่วมมือเพื่อป้องกันและ 

ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  
3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอ านาจทางการศึกษา 

 3.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหางบประมาณส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและ สถานศึกษาโดยเน้น 
การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

 3.2 พัฒนาประสิทธิภาพการติดตามประเมินผลการด าเนินการตามกลยุทธ์ จุดเน้นเพื่อพัฒนาคุณภาพ 
ทางการศึกษา 



ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
วัตถุประสงค์ 

 มุ่งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อ านาจให้เหมาะสมชัดเจนและมี 
ประสิทธิภาพสร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกัน และ
ปราบปรามการทุจริตส่งเสริมความร่วมต่อด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับหน่วยงาน ทุกภาคส่วน 
มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 
1. พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุมพร้อมทั้งสร้างความโปร่งใสและเป็นธรรมในการ 
บริหารงานบุคคลภายใต้ระบบคุณธรรม 

 1.1 ให้สถานศึกษาท่ีมีพันธกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมีโครงสร้างของหน่วยงาน 
อัตราก าลังการบริหารงานบุคล และงบประมาณท่ีเหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจและความรับผิดชอบ 

 1.2 สนับสนุนให้มีการตรวจสอบ และถ่วงดุลการใช้อ านาจระหว่างหน่วยงานสถานศึกษาด้วยตนเอง 
 1.3 ให้สถานศึกษาควบคุมก ากับติดตาม ประเมินผลการใช้อ านาจในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต 
2. สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกัน และ 
ปราบปรามการทุจริต 

 2.1 วางแนวทางและส่งเสริมบทบาทความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนในการ 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 2.2 ประสานความร่วมมือกับองค์กรภาคเอกชนเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน 
สถานศึกษา 
3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร 

 3.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา 
 3.2 พัฒนาปรับปรุงและเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการบริหารงานท่ีโปร่งใสและเป็นธรรม 

4. ส่งเสริมประสิทธิภาพการด าเนินงานด้านการจัดระบบการควบคุมภายในและบริหารจัดกาความเส่ียง 
 4.1 ส่งเสริมให้มีการจัดท ารายงานการควบคุมภายในของสถานศึกษา 
 4.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกสถานศึกษามีแผนการตรวจสอบภายในท่ีเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  

 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาศักยภาพครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
สถานศึกษา  
วัตถุประสงค์ 

 มุ่งพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาให้สัมฤทธิผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ไขสภาพปัญหาการทุจริต ให้เป็น 
ระบบอย่างต่อเนื่อง สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพให้สามารถร่วมมือหรือประสานการปฏิบัติกับองค์กรทุกภาคส่วน 
มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 
1. พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถของครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

 1.1 ก าหนดให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนฝึกอบรมหลักสูตรด้านการป้องกันและปราบปรามการ 
ทุจริตในสถานศึกษาเพื่อให้มีความเช่ียวชาญ 

 1.2 ก าหนดให้มีหลักสูตรการศึกษา และหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพด้านการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตสถานศึกษา  
2. สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

 2.1 ส่งเสริมให้สถานศึกษาร่วมกันสร้างมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 2.2 ก าหนดให้มีหน่วยงานหลักเพื่อรับผิดชอบในการติดตามประเมินผลรวมถึงการลงโทษครู บุคลากร 

ทางการศึกษา นักเรียน 
3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

 3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนหลักสูตรการบริหาร 
กิจการบ้านเมืองท่ีดี 

 3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าท่ีและ 
แนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ต่างๆ 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสร้างองค์ความรู้เร่ืองการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา 

 4.1 จัดให้มีกิจการรสร้างองค์ความรู้ในเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาแก่ครู 
บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 

 4.2 ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีการแลกเปล่ียนความรู้และข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกัน และ 
ปราบปรามการทุจริต  
 
 
 
 



ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. โรงเรียนแม่กุวิทยาคมปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม 
 2. คณะครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนมีจิตส านึกในการเป็นพลเมืองดี ปฏิบัติงานตามระเบียบ วินัย

และมีความซื่อสัตย์สุจริต 
 3. คณะครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนมีความรู้เรื่องการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตใน 

สถานศึกษามากยิ่งขึ้น 
 4. โรงเรียนแม่กุวิทยาคมปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง

เป็นแนวทางปฏิบัติ 
 5. โรงเรียนแม่กุวิทยาคมมีความเข้าใจและให้ความร่วมมือในกิจรรมการป้องกนัและปราบปรามการ 

ทุจริตในสถานศึกษาส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมในสถานศึกษาได้อย่างมั่นคง และยั่งยืน
ตลอดไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทสรุป 

   
  แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนแม่กุวิทยาคม ประจ าปีงบประมาณ 2565 

จัดท าขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสถานศึกษา  
ปฏิบัติงานในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้บรรลุตามวัตถุประสงค์เกิดผลสัมฤทธิ์ตามท่ีคาดหวังไว้ 
ท าให้การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าท่ีของข้าราชการเป็นไปในลักษณะท่ีมีความรับผิดชอบ ท าให้ผู้ปกครอง  
ชุมขน คณะกรรมการสถานศึกษา มีความเช่ือถือในความมีคุณธรรม ความมีจริยธรรม การปฏิบัติหน้าท่ีโดยการ  
ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการยืดมั่นในหลักธรรมาภิบาล สามารถแก้ไขปัญหา  
การทุจริตและประพฤติมิชอบของคณะครู บุคลากรทางการ ศึกษา นักเรียนให้ลดน้อยลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
และบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 

  ดังนั้น ในการด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สถานศึกษาต้องบูรณาการ 
และอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และจะต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องให้เป็นระบบ โดยหากมีการบูรณาการ
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอย่างจริงจังและต่อเนื่องแล้วจะส่งผลต่อการบรรลุตามผลสัมฤทธิ์ท่ีคาดหวังไว้  ส่วน
ราชการและสถานศึกษาปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มี
ความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษามากยิ่งขึ้น มีจิตส านึกในการเป็นพลเมืองดี  
ปฏิบัติงานตามระเบียบ วินัย และมีความซื่อสัตย์ สุจริต ทุกภาคส่วนมีความเข้าใจและให้ความร่วมมือ ในกิจกรรม
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต สถานศึกษาปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรมจริยธรรม และยึดหลัก ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางปฏิบัติ  รวมถึงส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับจังหวัดและ
ระดับประเทศให้ยั่งยืนอีกด้วย 
 
 
 

     ว่าท่ี ร.ต.     
(อาคม  มาจันทร์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม 
 


