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โรงเรียนบ�านปรางค! 
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน�าน เขต 2 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 



แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต โรงเรียนบ�านปรางค! 
ประจำป�งบประมาณ 2563 

หลักการและเหตุผล 
  การจัดทำแผนปฏิบัติการป(องกันและปราบปรามการทุจริตในโรงเรียนบ/านปรางค0  ประจำป1งบประมาณ 
2563 น้ัน ได/ทำการศึกษาและวิเคราะห0ข/อมูลจากแผนปฏิบัติการป(องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
โดยกำหนดให/สถานศึกษาต/องจัดทำแผนปฏิบัติการป(องกันและปราบปรามการทุจริตในหน�วยงานของตน เพื่อ
สนับสนุนและให/สอดคล/องกับยุทธศาสตร0ว�าด/วยการปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 4 ยุทธศาสตร0  ดังนี้     

ยุทธศาสตร0ท่ี 1 เสริมสร/างจิตสำนึก ค�านิยม ให/สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร0ท่ี 2 บรณาการหน�วยงานทุกภาคส�วน ในการป(องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
ยุทธศาสตร0ท่ี 3 เสริมสร/างความเข/มแข็งในการป(องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  

  ยุทธศาสตร0ท่ี 4 พัฒนาศักยภาพครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป(องกันและปราบปราม 
การทุจริตสถานศึกษา 
 
วิสัยทัศน!   :  
        1  วิสัยทัศน0  และเป(าหมายของสถานศึกษา 
      1.1  วิสัยทัศน0 (Vision) 

       คุณธรรมนำความรู/  สู�มาตรฐานสากล  ก/าวทันเทคโนโลยี  มีจิตสาธารณะ  ยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

       1.2  พันธกิจ (Mission) 

                       1)  จัดการศึกษาให/ผู/เรียนเปHนคนดี  คนเก�ง  มีทักษะการใช/เทคโนโลยี  แสวงหาความรู/ด/วย
ตนเองพร/อมสู�ประชาคมอาเซียน 

                       2)  พัฒนาผู/เรียนให/มีจิตสำนึกในความเปHนไทย  มีคุณธรรมและดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

                  3)  สร/างโอกาสทางการศึกษาแก�ผู/เรียนอย�างเต็มศักยภาพ 

                       4)  ส�งเสรมิประสิทธิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเปHนผู/นำทางวิชาการมีความสามารถ
ด/านเทคโนโลยีสู�มืออาชีพ 

                       5)  ประสานความร�วมมือชุมชน ภาคีเครือข�ายอุปถัมภ0ทุกภาคส�วนเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
       1.3  เป(าประสงค0 (Goals) 

              1)  ด/านผู/เรียน 
                1.1)  มีคุณธรรม จริยธรรมและค�านิยมท่ีพึงประสงค0 

              1.2)  มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาสู�ความเปHนเลิศ 



              1.3)  มีสุนทรียภาพด/านศิลปะ  ดนตรี  นาฏศิลปM  และกีฬา 
                 1.4)  รู/จักแสวงหาความรู/จากแหล�งเรียนรู/และเทคโนโลยีทางการศึกษา     
                 1.5)  มีส�วนร�วมในการอนุรักษ0ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล/อม 
                 1.6)  มีจิตสำนึก รักความเปHนไทย  สืบสานภูมิปOญญา  อนุรักษ0วัฒนธรรมประเพณีท/องถ่ิน

และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
                 1.7)  มีความพร/อมด/านภาษาและการสื่อสารเพื่อก/าวสู�ประชาคมอาเซียน 

             2)  ด/านผู/สอน 
                 2.1)  มีสมรรถนะวิชาชีพครูตามมาตรฐานวิชาชีพและพัฒนาตนเอง สู�ครูมืออาชีพ 
                 2.2)  มีการพัฒนาหลักสูตร การออกแบบการเรียนรู/ การเลือกและใช/สื่อเทคโนโลยี 
                 2.3)  มีการพัฒนาระบบดูแลช�วยเหลือนักเรียนเพ่ือสร/างโอกาสทางการศึกษา 

ให/ผู/เรียนได/รับการพัฒนาอย�างเต็มตามศักยภาพ  
                 2.4)  มีการน/อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู�การปฏิบัติและประยุกต0ใช/ในการ

ดำเนินชีวิตประจำวัน 

                 2.5)  มีการใช/วิจัยเปHนฐานในการพัฒนาผู/เรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู/อย�างต�อเนื่อง 
              3)  ด/านผู/บริหาร 

                 3.1)  มีวิสัยทัศน0 ภาวะผู/นำทางวิชาการและมีการบริหารด/วยหลักธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

                 3.2)  บริหารจัดการด/วยเทคโนโลยีและสารสนเทศที่มีความเหมาะสมกับบริบทของ
สถานศึกษา 

                 3.3)  มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเปHนผู/นำทางวิชาการมีความสามารถด/าน
เทคโนโลยีสู�มืออาชีพ 
                   3.4)  ประสานความร�วมมือกับชุมชนสร/างภาคีเครือข�ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

                 3.5)  มีการน/อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู�การบริหารจัดการสถานศึกษา 
                 3.6)  มีความรู/ด/านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

      1.4  อัตลักษณ0ของโรงเรียน (Identity) 

                    ยิ้ม  ไหว/  ทกัทาย  แต�งกายสะอาด 

      1.5  เอกลักษณ0ของโรงเรียน (Uniqueness) 
                    วชิาการเด�น  เน/นคุณธรรม  นำเทคโนโลยี 

 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร!ท่ี 1 :  เสริมสร�างจิตสำนึก ค.านิยม ให�สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
วัตถุประสงค!  

มุ�งส�งเสริม  เสริมสร/างจิตสำนึกและค�านิยมให/แก�สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  โดยมี
ทัศนคติ วิสัยทัศน0  ในการร�วมกันแก/ไขและรับผิดชอบต�อปOญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมทั้งการรณรงค0   
เผยแพร�  ประชาสัมพันธ0   ให/ทุกภาคส�วนมีวินัย  เคารพกฎหมาย  ที่จะเปHนกลไกในการแก/ไขปOญหา การพัฒนา  
ตลอดจน้ีเปHนการวางรากฐานในการป(องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษาได/อย�างมีประสิทธิภาพ  
  
มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน  
 1. ส�งเสริมการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

1.1 เสริมสร/างความรู/ความเข/าใจแก�ครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ให/ปฏิบัติงานและดำเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

1.2 ประยุกต0การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช/ให/เกิดมรรคผลในทางปฏิบัติ  
1.3 จัดให/มีหลักสูตรการเรียนรู/หรือการฝ\กอบรมเก่ียวกับการใช/หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก�ครู

บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 
2. ส�งเสริมให/เจ/าหน/าท่ีของรัฐทุกระดับได/เรียนรู/และปฏิบัติงานตามีหน/าที่ด/วยหลักธรรมาภิบาล  

2.1 ส�งเสริมให/ครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีความรู/  ความเข/าใจ  รวมทั้งมีการฝ\กอบรมเพ่ือให/
ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล  

2.2 ส�งเสริมให/ครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ได/ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรม  
          2.3 ควบคุม กำกับ ดูแลการปฏิบัติงาน  การประพฤติปฏิบัติตนของครูบุคลากรทางการ 
ศึกษา นักเรียน ให/เปHนไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 
3. กำหนดให/มีหลักสูตรทางการศึกษา  เพ่ือใช/เปHนเครื่องมือในการป(องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  

3.1 จัดให/มีหลักสูตรทางการศึกษา/หลักสูตรการฝ\กอบรม ด/านการป(องกันและปราบปรามการทุจริต
สถานศึกษา  

3.2 กำหนดให/หลักสูตร ด/านการป(องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ   เปHนหลักสูตรบังคับที่ใช/
ฝ\กอบรมครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนท่ีกระดับ  

3.3 ส�งเสริมแหล�งเรียนรู/ทางวิชาการตลอดจนข/อมูลข�าวสารด/านการป(องกันและปราบปรามการทุจริต
สถานศึกษา 
 4. ส�งเสริมค�านิยมการยกย�องและเชิดชูความดี ความซ่ือสัตย0สุจริต และการต�อต/านการทุจริต  

4.1 ส�งเสริมการสร/างแรงจูงใจให/ครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ปฏิบัติหน/าท่ีราชการ 
ด/วยความซ่ือสัตย0   สุจริต  เสียสละเพ่ือประโยชน0ส�วนรวม  
          4.2 รณรงค0  เผยแพร� ประชาสัมพันธ0   ให/สังคมมีค�านิยม ยกย�อง เชิดชูและเห็นคุณค�าของการประพฤติ
ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม  



4.3 ส�งเสริม เชิดชูหน�วยงาน หรือบุคคลที่มีผลงานดีเด�นด/านการป(องกันและปราบปรามการทุจริต
สถานศึกษา  

4.4 ส�งเสริม  สนับสนุนให/ทุกภาคส�วนร�วมกันสร/างค�านิยมในการป(องกันและปราบปรามการทุจริต
สถานศึกษา 
 
ยุทธศาสตร!ท่ี 2 :  บูรณาการหน.วยงานทุกภาคส.วน ในการปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  
วัตถุประสงค!  

มุ�งประสานความร�วมมือระหว�างหน�วยงานสถานศึกษากับทุกภาคส�วนในการป(องกันและปราบปราม 
การทุจริตสถานศึกษา  ส�งเสริมบทบาทและการมีส�วนร�วมของผู/ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาใน 
การติดตาม ตรวจสอบการทุจริต หรือประพฤติมิชอบในสถานศึกษา เสริมสร/างและพัฒนาเครือข�ายผู/ปกครอง  
ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาให/เปHนกลไกในการตรวจสอบ  ถ�วงดุล  รวมถึงการสร/างหลักประกันความ 
ปลอดภัยในการแจ/งข/อมูลหรือเบาะแสในการป(องกันและปราบปรามการทุจริต 
มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน 
1. บูรณาการหน�วยงานสถานศึกษากับองค0กรทุกภาคส�วนเพื่อสร/างความตระหนักและปลูกจิตสำนึกการเปHน
พลเมืองดี 

1.1 ประสานความร�วมมือทางด/านข/อมูลและการปฏิบัติงานระหว�างหน�วยงานสถานศึกษากับองค0กรทุก
ภาคส�วน 
      1.2 ส�งเสริมสนับสนุน องค0กรและบุคลากรทางด/านสื่อสารมวลชนให/มีความเข/มแข็งและเปHนอิสระในการ
ทำหน/าท่ีตรวจสอบและเผยแพร�ข/อมูลข�าวสารให/สาธารณชนรับทราบ 
   1.3 ส�งเสริมสนับสนุนให/สถานศึกษามีระบบอินเทอร0เน็ต เพื่อทำการเผยแพร�ประชาสัมพันธ0ในการป(องกัน
และปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  โดยให/มีเว็บบอร0ดเพื่อติดต�อสื่อสารระหว�างกัน 

1.4 เสริมสร/างและพัฒนาเครือข�ายผู/ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา  
2. ส�งเสริมการมีส�วนร�วมของผู/ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาในการติดตาม ตรวจสอบ การทุจริต 
หรือประพฤติมิชอบ  

2.1 เสริมสร/างกระบวนการเรียนรู/เพื่อให/ผู/ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษามีความต่ืนตัวต�อ
สภาพปOญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในสถานศึกษา 

2.2 สร/างและพัฒนาช�องทางในการรับแจ/งข/อมูลหรือเบาะแส ให/มีความสะดวกหลากหลายรวมทั้งสร/าง
หลักประกันความปลอดภัยให/แก�บุคคล หน�วยงาน หรือข/อมูลน้ัน 

2.3 ส�งเสริมสิทธิในการรับรู/และการเข/าถึงข/อมูลข�าวสาร  
2.4 กำหนดมาตรการสร/างแรงจูงใจให/แก�ผู/แจ/งข/อมูลหรือเบาะแส ให/ได/รับรางวัลตอบแทน  
2.5 ให/องค0กรหรือบุคลากรด/านสื่อสารมวลชนี้เปHนสื่อกลางในการแสวงหาความร�วมมือเพื่อป(องกันและ

ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
 



ยุทธศาสตร!ท่ี 3 :  เสริมสร�างความเข�มแข็งในการปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  
วัตถุประสงค!  

มุ�งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม  และถ�วงดุลการใช/อ/านาจให/เหมาะสมชัดเจนและมี
ประสิทธิภาพ  สร/างกลไกความร�วมมือระหว�างหน�วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนให/มีศักยภาพในการป(องกัน
และปราบปรามการทุจริต  ส�งเสริมความร�วมมือด/านการป(องกันและปราบปรามการทุจริตกับหน�วยงานทุกภาค
ส�วน 
 
มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน 
 1. พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม พร/อมทั้งสร/างความโปร�งใสและเปHนธรรมในการ 
บริหารงานบุคคลภายใต/ระบบคุณธรรม 
           1.1 ให/สถานศึกษาที่มีพันธกิจด/านการป(องกันและปราบปรามการทุจริต มีโครงสร/างของหน�วยงาน  
อัตรากำลัง  การบริหารงานบุคคล และงบประมาณที่เหมาะสม สอดคล/องกับภารกิจและความรับผิดชอบ  

1.2 สนับสนุนให/มีการตรวจสอบและถ�วงดุลการใช/อ/านาจระหว�างสถานศึกษาด/วยกันเอง  
1.3 ให/สถานศึกษา ควบคุม กำกับ ติดตาม ประเมินผล การใช/อ/านาจในการปฏิบัติงานด/านการป(องกัน

และปราบปรามการทุจริต  
 2. สร/างกลไกความร�วมมือระหว�างหน�วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนให/มีศักยภาพในการป(องกันและ
ปราบปรามการทุจริต  

2.1 วางแนวทางและส�งเสริมบทบาทความร�วมมือระหว�างหน�วยงาน สถานศึกษากับภาคเอกชน ในการ
ป(องกันและปราบปรามการทุจริต  

2.2 ประสานความร�วมมือกับองค0กรภาคเอกชนเก่ียวกับการป(องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
  
3. ส�งเสริมการใช/เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการป(องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  
          3.1 สนับสนุนให/หน�วยงานสถานศึกษาำเนินการจัดหาเคร่ืองมือเครื่องงใช/ หรืออุปกรณ0ท่ีมีความทันสมัย
มาใช/ในการดำเนินการป(องกันและปราบปรามการทุจริต  

3.2 สนับสนุนให/มีการศึกษา ค/นคว/า และวิจัยงานด/านการป(องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
3.3 ให/มีการวางระบบฐานข/อมูลด/านการป(องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาของแต�ละ

หน�วยงาน เพ่ือใช/เปHนข/อมูลในการดำเนินการด/านการป(องกันและปราบปรามการทุจริต 
4. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการู/องค0กร  

4.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา  
4.2 พัฒนาปรับปรุงและเผยแพร�หลักเกณฑ0ในการบริหารงานที่โปร�งใสและเปHนธรรม  

5. ส�งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานด/านการจัดการระบบการควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง  
5.1 ส�งเสริมให/มีการจัดทำรายงานควบคุมภายในของสถานศึกษา  
5.2 ส�งเสิรมสนับสนุนให/ทุกสถานศึกษามีแผนการตรวจสอบภายในท่ีเปHนระบบและมีประสิทธิภาพ 



ยุทธศาสตร!ท่ี 4 :  พัฒนาศักยภาพครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการปองกันและปราบปรามการ 
ทุจริตสถานศึกษา 
     วัตถุประสงค!  

มุ�งพัฒนาสมรรถนะ  และขีดความสามารถให/ครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป(องกันและ
ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาให/สัมฤทธิผลได/อย�างมีประสิทธิภาพ เพื่อแก/ไขสภาพปOญหาการทุจริตให/เปHน
ระบบอย�างต�อเนื่อง  สร/างมาตรฐานทางวิชาชีพให/สามารถร�วมมือหรือประสานัการปฏิบัติกับองค0กรทุกภาคส�วน  
มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน 
1. พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถของครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน  ในการป(องกันและปราบปราม
การทุจริต  

1.1 กำหนดให/ครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนฝ\กอบรมหลักสูตร ด/านการป(องกันและปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐ  เพื่อให/มีความเชี่ยวชาญ  

1.2 กำหนดให/มีหลักสูตรการศึกษา และหลักสูตรการฝ\กอบรมวิชาชีพด/านการป(องกันและปราบปราม
การทุจริตสถานศึกษา  

1.3 ส�งเสริมให/หน�วยงานสถานศึกษามีการแลกเปล่ียนความรู/ และข/อมูลข�าวสารด/านการป(องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
2. สร/างมาตรฐานทางวิชาชีพด/านการป(องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  

2.1 ส�งเสริมให/หน�วยงานสถานศึกษาร�วมกันสร/างมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ  
2.2 กำหนดให/มีหน�วยงานหลัก เพ่ือรับผิดชอบในการติดตามประเมินผล รวมถึงการลงโทษครูบุคลากร

ทางการศึกษา นักเรียน   
ผลท่ีคาดว.าจะได�รับ 
1. โรงเรียนบ/านปรางค0ปฏิบัติงานด/วยความโปร�งใส   
2. คณะครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน  มีจิตสำนึกในการปฏิบัติงานตามระเบียบวินัย  มีความซ่ือสัตย0สุจริต     
3. คณะครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเปHนแนวทางปฏิบัติ   
4. คณะครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนมี ความเข/าใจและให/ความร�วมมือในกิจกรรมการป(องกันและ
ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
5. โรงเรียนบ/านปรางค0  ปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปHน
แนวทางปฏิบัติ 
 
 
 
 
  



บทสรุป 
  

แผนปฏิบัติการป(องกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนบ/านปรางค0   ประจำป1งบประมาณ  พ.ศ. 2563 
จัดทำขึ้นเพื่อใช/เปHนแนวทางในการดำเนินงานในด/านการป(องกันและปราบปรามการทุจริตของสถานศึกษา  ใน
ด/านการป(องกันและปราบปรามการทุจริตให/บรรลุตามวัตถุประสงค0 เกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่คาดหวังไว/   ทำให/การ
ปฏิบัติราชการตามอ/านาจหน/าที ่ของราชการเปHนไปในลักษณะที ่มีความรับผิดชอบ ทำให/ผู/ปกครอง ชุมชน 
กรรมการสถานศึกษา  มีความเชื่อถือในความมีคุณธรรม จริยธรรม การปฏิบัติหน/าที่โดยการค/านึงถึงประโยชน0
ส�วนรวมมากกว�าประโยชน0ส�วนตน และการยึดมั่นในหลักธรรมมาภิบาล สามารถแก/ไขปOญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของคณะครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ให/ลดน/อยลงได/อย�างมีประสิทธิภาพ และบังเกิดผล
อย�างเปHนรูปธรรมมากยิ่งข้ึน      

ดังน้ัน  ในการดำเนินงานด/านการป(องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  ต/องบูรณาการและอาศัย
ความร�วมมือจากทุกภาคส�วน และจะต/องปฏิบัติอย�างต�อเนื่องให/เปHนระบบ    โดยหากมีการบูรณาการความ
ร�วมมือจากทุกภาคส�วนอย�างจริงจังและต�อเน่ือง  ก็จะส�งผลต�อการบรรลุตามผลสัมฤทธิ์ท่ีคาดหวังไว/ ส�วนราชการ
และสถานศึกษา ปฏิบัติหน/าที่ด/วยความโปร�งใสและเปHนธรรม    ครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีจิตสำนึกใน
การเปHนพลเมืองดี มีระเบียบวินัย และมีความซ่ือสัตย0สุจริต 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


