
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจ ำปีการศึกษา 2565 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนบ้ำนสันถนน 
 
 
 
 
 
 

ส ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษำ เชียงรำย เขต 3 
ส ำนักงานคณะกรรมกรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 



 
แผนปฏิบัติการการป้องกนัการทุจริตประจ าป ี

 
หลักการและเหตุผล 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร (ก.พ.ร.) ก ำหนดประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค ำ 
รับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของโรงเรียนบ้านสันถนน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ตัวชี้วัดที่ 7 ระดับ
ควำมส ำเร  จของกำรดำเนินกำรตำมมำตรกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตโดยพิจำรณำจำกผลส ำเร  จของ 
กำรด ำเนิกำรตำมแผนปฏิบัตกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศ   กษำ เพ  ่อขับเคล  ่อนยุทธศาสตร์์ชำติ 
ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตสถานศ กษา และกำรจัดกำรข้อร้องเรียนเร   ่องกำรทุจริต    
กำรปฏิบัติหร  อละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่โดยมิชอบของคร   บุคลำกรทำงกำรศ  กษำ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
และ ข้อกล่ำวหำคร ์ บุคลำกรทำงกำรศ กษา ที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรด้วยควำมรับผิดชอบต่อประชำชน ไม่มี 
คุณธรรม ไม่มีจริยธรรม ไม่ค ำน  งถ  งประโยชน ์ส่วนรวมเป  นที่ตั้ง และไม่มีธรรมำภิบำล ตำมที่มีกฎหมำย ระเบียบ 
แบบแผนของท ำงรำช กำรที่ เกี่ ย ว ข้ อ ง ได้ ก ำห น ด ไว้ ใน ปี งบ ป ระมำณ พ.ศ. 2565 กำรตรวจสอบและนำ 
เร  ่องร้องเรียนเข้ำส   ่กระบวนกำรสอบสวนข้อเท   จจริง กำรแจ้งตักเต  อน ด ำเนินคดีหร  ออ ่นๆ ตำมระเบียบ           
ข้อกฎหมำยที่ก ำหนดไว้ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

ในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตโรงเรียนบ้านสันถนน ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2565 โรงเรียนบ้านสันถนนได้ท ำกำรศ  กษำและวิเคร ำะหข้อม  ลจำกแผนปฏิบัติกำร 
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตสถานศ กษา และผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันและ 
ปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศ  กษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 โดยกำหนดให้สถำนศ  กษำต้องจัดท ำ 
แผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในหน่วยงำนของตน เพ  ่อสนับสนุนและสอดคล้องกับ ยุทธศำสตร ์
ว่ำด้วยกำรปรำบปรำมำรทุจริตสถานศ กษา 4 ยุทธศำสตร ์ดังนี้ 
 

ยุทธศำสตร์ ที่1 เสริมสร้ำงจิตส ำน  กค่ำนิยม ให้สถำนศ  กษำบริหำรงำนตามหลักธรรมำภิบำล  
ยุทธศำสตร์ ที่2 บ  รณำกำรหน่วยงำนทุกภำคส่วนในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 

สถำนศ  กษำ 
ยุทธศำสตร์ ที่3 เสริมสร้ำงควำมเข้มแขงในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศ  กษำ 
ยุทธศำสตร์ ที่4 พัฒนำศักยภำพคร   บุคลำกรทำงกำรศ  กษำ นักเรียนในกำรป้องกันและ 

ปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศ  กษำ 
 
วิสัยทัศน์ 
 

“คร ์ บุคลำกรทำงกำรศ  กษำ นักเรียนบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำล ผ  ้ปกคร อง ชุมชน 
คณะกรรมกำรสถำนศ  กษำ ร่วมม  อร่วมใจป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต” 



พันธกิจ 
 

1.เสริมสร้ำงจิตสำน  กและค่ำนิยม ให้กับครุคลำกรทำงกำรศ  กษำ นักเรียนย  ดหลักธรรมำภิบำล 
          2.บ  รณำกำรหน่วยงำนทุกภำคส่วนเพ  ่อเสริมสร้ำงและพัฒนำเคร  อข่ำยด้ำนกำรป้องกันและ 
ปรำบปรำมกำรทุจริตในสถำนศ  กษำ 

3.ส่งเสริมบทบำทผ  ้ปกคร องชุมชนคณะกรรมกำรสถำนศ  กษำให้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรป้องกันและ 
ปรำบปรำมกำรทุจริต 

4.สร้ำงกลไกและพัฒนำระบบกำรตรวจสอบ ถ่วงดุลกำรใช้อำนำจของเจ ้ำหน้ำที่ของรัฐให้มีควำม 
เข้มแข  งและมีประสิทธิภำพ 

5.ส่งเสริม/สนับสนุนกำรจัดองค ์ควำมร  ้ในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในสถำนศ กษำ อย่ำง 
จริงจังและต่อเน  ่อง 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ  ่อส่งเสริมและพัฒนำกำรบริหำรงำนของส่วนรำชกำรภำยในสถำนศ  กษำให้มีควำมโปร่งใส 
และเป็นธรรม  

2.เพ  ่อส่งเสริมให้คร บุคลำกรทำงกำรศ  กษำ นักเรียนปฏิบัติงำนด้วยควำมซ  ่อสัตย ์สุจริตและ รับผิดชอบ
ต่อประชำชน 

3.เพ  ่อส่งเริมให้สถำนศ  กษำ ปฏิบัติตำมหลักคุณธรรม จริยธรรมและน ำหลัก ปรัชญำ 
เศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในกำรปฏิบัติ 
4. เพ  ่อเสริมสร้ำงควำมเข้มแข  งและกำรมสี่วนร่วมของทุกภำคส่วนในกำรป้องกันและ ปรำบปรำมกำรทุจริต 
 
 



ยุทธศำสตร ์์และมาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 
 
ยุทธศาสตร์ที่1 : เสริมสร้างจิตส าน ึกค่านิยมให้สถานศ ึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
 
วัตถุประสงค์ 
มุ่งส่งเสริมเสริมสร้ำงจิตสำน  กและค่ำนิยมให้แก่สถานศ กษาบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำลำ โดยมี 
ทัศนคติวิสัยทัศน ์ในกำรร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหำกำรทุจริตและประพฤติมิชอบสถำนศ  กษำ 
รวมทั้งกำรรณรงค ์ เผยแพร่ประชำสัมพันธ ์ให้ทุกภำคส่วนมีวินัยเคำรพกฎหมำย กฎและระเบียบที่จะเป็น 
กลไกในกำรแก้ไขปัญหำกำรพัฒนำตลอดจนเป็นกำรวำงรำกฐำนในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตใน 
ภำครัฐได้อย่ำงมีประสทธิภำพ    
  
มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 
1.ส่งเสริมการปฏิบัติงานและกำรด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1.1 เสริมสร้ำงควำมร  ้ควำมเข้ำใจแก่คร  บุคลำกรทำงกำรศ กษา นักเรียนให้ปฏิบัติงำนและ 
ด ำเนินชีวิตตำมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1.2 ประยุกต ์ กำรน ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ให้เกิดมรรคผลในทำงปฏิบัติ 
1.3 จัดให้มีหลักส  ตรกำรเรียนร ้ หร  อกำรฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้หลักปรัชญำเศษฐกิจ พอเพียงแก่คร 

บุคลำกรทำงกำรศ กษา นักเรียน 
 
2. ส่งเสริมใหค้รูบุคลากรทงการศ ึกษา นักเรียนได้เรียน และปฏิบัตงิานตามหน้าที่ด้วยหล ัก ธรรมาภิบาล 

2.1 ส่งเสริมให้คร บุคลำกรทำงกำรศ กษา นักเรียนมีควำมร  ้ควำมเข้ำใจรวมทั้งกำร 
ฝึกอบรมเพ  ่อให้ปฏิบัติงำนตามหลักธรรมำภิบำล 

2.2 ส่งเสริมให้คร บุคลำกรทำงกำรศ กษา นักเรียนได้ประพฤติปฏิบัติตนตำมมำตรฐำนทำง 
คุณธรรมและจริยธรรม 

2.3 ควบคุมก ำกับด  แลกำรปฏิบัติงำนกำรประพฤติปฏิบัติตนของคร  บุคลำกรทางกำร ศ กษา 
นักเรียนให้เป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำและมำตรฐำนทำงคุณธรรมและจริยธรรม 
 
3.ก าหนดให้มีหลักส ูตรทางการศึกษำเพ  ่อใช้เป็นคร  ่องม  อในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
สถานศ ึกษา 

3.1 จัดให้มีหลักส  ตรทำงกำรศ  กษำ/หลักส  ตรกำรฝึกอบรม ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำม 
กำรทุจริตสถำนศ  กษำ 

3.2 ก ำหนดให้หลักส  ตรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศ  กษำ เป็นหลักส  ตร 
บังคับท่ีใช้ฝ  กอบรมคร ์ บุคลำกรทำงกำรศ  กษำ นักเรียนทุกระดับ 

3.3 ส่งเสริมแหล่งเรียนร ้วิชำกำร ตลอดจนข้อม  ลข่ำวสารด้ำนกำรป้องกันและ ปรำบปรำม 
กำรทุจริตสถำนศ  กษำ 



 
4.ส่งเสริมค่านิยการยกย่องและเชิดช ู ความดีความซ  ่อสัตย สุจริตและการต่อต้านการทุจริต 

4.1 ส่งเสริมกำรสร้ำงแรงจ  งใจให้ คร  บุคลำกรทำงกำรศ  กษำ นักเรียนปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ด้วยควำม  
ซ  ่อสัตย ์สุจริตเสียสละเพ ่อประโยชน ส่วนรวม 

4.2 รณรงค ์ เผยแพร่ประชำสัมพันธ ให้สังคมมีค่ำนิยมยกย่อง เชิดช และเห  นคุณค่ำของกำร 
ประพฤติปฏิบัติตนตำมหลักคุณธรรมและจริยรรม 

4.3 ส่งเสริมเชิดช  หน่วยงำนหร  อบุคคลทีมีผลงำนดีเด่นด้านกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร 
ทุจริตสถำนศ  กษำ 

4.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภำคส่วนร่วมกันสร้ำงค่ำนิยมในกำรป้องกันและปรำบปรำม กำร 
ทุจริตสถำนศ  กษำ



ยุทธศำสตร์ ที่2 : บ ูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถำนศึกษำ 
 
วัตถุประสงค์ 
 

 มุ่งประสำนควำมร่วมม  อระหว่ำงหน่วยงำนสถำนศ  กษำกับทุกภำคส่วนในกำรป้องกันและ 
ปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศ  กษำ ส่งเสริมบทบำทและกำรมีส่วนร่วมของ คร  ผ  ้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมกำร 
สถำนศ  กษำในกำรติดตำม ตรวจสอบกำรทุจริตหร อประพฤติมิชอบในสถำนศ  กษำ เสริมสร้ำงและพัฒนำ       
เคร  อข่ำยผ  ้ปกครอง คร  ชุมชน คณะกรรมกำรสถำนศ  กษำให้เป  นกลไกในกำรตรวจสอบ ถ่วงดุล รวมถ  งกำรสร้ำง 
หลักประกันควำมปลอดภัยในกำรแจ้งข้อม ลหร  อเบำะแสในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
 
มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 
1.บ ูรณาการหน่วยงานสถำนศึกษำกับองค์กรทุกภาคส่วนเพ ่อสร้างความตระหนักและปล ูกจิตส าน ึก 
การเป็นพลเม  องดี 

1.1 ประสำนควำมร่วมม อทำงด้ำนข้อม  ลและกำรปฏิบัตงำนระหว่ำงหน่วยงำนสถำนศ  กษากับ 
องค์กรทุกภาคส่วน 

1.2 ส่งเสริมสนับสนุนองค์กรและบุคลำกรทำงด้ำนส  ่อสำรมวลชนให้มีควำมเข้มแข งและ 
เป็นอิสระในกำรทำหน้ำที่ตรวจสอบและเผยแพร่ข้อม  ลข่ำวสำรให้สำธำรณชนรับทรำบ 

1.3 ส่งเสร ิมสนับสนุนให้สถำนศ  กษำมีระบบอินเทอร ์ เน  ต เพ  ่อท ำกำรเผยแพร่ประชำสัมพ ันธ ์ 
ในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศ  กษำโดยมีเว บบอร ์ดเพ  ่อติดต่อส  ่อสำรระหว่ำงกัน 

1.4 เสริมสร้ำงและพัฒนำเคร อข่ายผ ้ปกครอง คร  ชุมชน คณะกรรมกำรสถานศ กษา 
 

2.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตหร อประพฤติมิชอบ 
2.1 เสริมสร้ำงกระบวนกำรเรียนร ้ ให้คร  ผ ้ปกครอง ชุมชนคณะกรรมกำรสถานศ กษามีควำม 

ต  ่นตัวต่อสภำพปัญหำกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในสถานศ กษา 
2.2 สร้ำงและพัฒนำช่องทำงในกำรรับแจ้งข้อม  ลหร อเบำะแส ให้มีควำมสะดวกหลำกหลำย 

รวมทั้งสร้ำงหลักประกันควำมปลอดภัยให้แก่บุคคลหน่วยงำนหร อข้อม  ลนั้น 
2.3 ส่งเสริมสิทธิในกำรรับร ้และกำรเข้้ำถ  งข้อม  ลข่ำวสำร 
2.4 ก ำหนดมำตรกำรสร้ำงแรงจ  งใจให้แก่ผ ้ให้ข้อม ลหร อเบำะแส ให้ได้รับรำงวัลตอบแทน 
2.5 ให้องค์กรหร อบุคลำกรด้ำนส อสารมวลชนเป็นส ่อกลำงในกำรแสวงหำควำมร่วมม  ่อเพ ่อ 

ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตสถานศ กษา 
 
3.พัฒนาประสิทธิภำพการบริหารจัดการศึกษำตามแนวทางการกระจายอ านาจทางการศ ึกษา 

3.1 พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรงบประมำณสถานศ กษาโดยเน้นกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วน 
3.2 พัฒนำประสิทธิภำพกำรติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมกลยุทธ จุดเน้นเพ ่อ

พัฒนำคุณภำพทำงกำรศ กษา 
 
 
 
 
 
 

 



ยุทธศำสตร์ ที่3 : เสริมสร้างความเข้มแข  งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถำนศึกษำ  
 
วัตถุประสงค์ 

 มุ่งพัฒนำระบบและกลไกในกำรตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลกำรใช้อ ำนำจให้ เหมำะสม 
ชัดเจนและมีประสทธิภำพสร้ำงกลไกควำมร่วมม อระหว่ำงหน่วยงำนสถานศ กษากับภำคเอกชนให้มีศักยภำพ 
ในกำรกันและปรำบปรำมกำรทุจริตส่งเสริมควำมร่วมอด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตกับหน่วยงำน 
ทุกภำคส่วน 
 
มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 
 
1.พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุมพร้อมทั้งสร้างความโปร่งใสและเป็นธรรมในการ 
บริหารงานบุคคลภายใต้ระบบคุณธรรม 

1.1 ให้สถานศ กษาม ีพันธกิจด ้านการป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตมีโครงสร้ำงของ หน่วยงำน 
อัตรำก ำลังกำรบริหำรงำนบุคคล และงบประมำณที่เหมำะสม สอดคล้องกับภำรกิจและควำมรับผิดชอบ 

1.2 สนับสนุนให้มีกำรตรวจสอบ และถ่วงดุลกำรใช้อำนำจระหว่ำงหน่วยงำนสถานศ กษาด้วยตนเอง 
1.3 ให้สถานศ กษาควบคุมก ำกับติดตำม ประเมินผลกำรใช้อ ำนำจในกำรปฏิบัตงำนด้ำน 

กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
 
2 . สร้างกลไกความร่วม  อระหว่างหน่วยงานสถำนศึกษำกับภาคเอกชนให้มีศัยภาพในการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต 

2.1 วำงแนวทำงและส่งเสริมบทบำทควำมร่วมม  อหว่ำงหน่วยงำนสถานศ กษากับ ภำคเอกชน 
ในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 

2.2 ประสำนควำมร่วมม  อกับองค์กรภำคเอกชนเกี่ยวกับกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร ทุจริตใน
สถานศ กษา 
 
3.พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร 

3.1 พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรของสถานศ กษา 
3.2 พัฒนำปรับปรุงและเผยแพร่หลักเกณฑ ์ ในกำรบริหำรงำนที่โปร่งใสและเป็นธรรม 

 
4.ส่งเสริมประสิทธิภาพการด าเนินงานด้านการจัดระบบการควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง 

4.1 ส่งเสริมให้มีกำรจัดท ำรำยงำนกำรควบคุมภำยในของสถานศ กษา 
4.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกสถำนศ กษำมีแผนกำรตรวจสอบภำยในที่เป็นระบบและมีประสิทธิภำพ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ยุทธศาสตร์ที่4 : พัฒนาศักยภาพคร ูบุคลากรทางการศึกษำ นักเรียนในการป้องกันและปราบปรามการ 
ทุจริตสถำนศึกษำ 
 
วัตถุประสงค์ 

 มุ่งพัฒนำสมรรถนะ และขีดควำมสำมำรถให้คร บุคลำกรทำงกำรศ กษา นักเรียน ในกำร 
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตสถานศ กษาให้สัมฤทธิผลได้อย่ำงมีประสิทธิภำพเพ  ่อ
แก้ไขสภำพปัญหำกำรทุจริต ให้เป็นระบบอย่ำงตอเน  ่อง สร้ำงมำตรฐำนทางวิชำชีพให้สำมำรถร่วมม  อหร อ
ประสำนกำรปฏิบัติกับองค์กรทุกภำคส่วน 
 
มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 
 
1.พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถของครู บุคลากรทางการศึกษำ นักเรียนใการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต 

1.1 ก ำหนดให้คร บุคลำกรทำงกำรศ กษา นักเรียนฝึกอบรมหลักส  ตรด้ำนกำรปองกัน และ 
ปรำบปรำมกำรทุจริตในสถานศ กษา เพ ่อให้มีควำมเชี่ยวชำญ 

1.2 ก ำหนดให้มีหลักส  ตรกำรศ  กษำ และหลักส  ตรกำรฝึกอบรมวิชำชีพด้ำนกำรป้องกัน 
และปรำบปรำมกำรทุจริตสถานศ กษา 
 
2. สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศ ึกษา  

2.1 ส่งเสริมให้สถำนศ  กษาร่วมม อก ันสร้ำงมำตรฐำนจรรยำบรณวิชำชีพ 
2.2 ก ำหนดให้มีหน่วยงำนหลักเพ  ่อรับผิดชอบในกำรติดตามประเมินผลรวมถ  งกำรลงโทษ คร  

บุคลำกรทำงกำรศ กษา นักเรียน 
 
3.ส่งเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรตำมหลักเกณฑ ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเม  องท่ีดี 

3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำรฝึกอบรมคร  บุคลำกรทำงกำรศ กษา นักเรียน หลักส  ตร 
กำรบริหำรกิจกำรบ้านเม องที่ดี 

3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำรฝึอบรมหลักส  ตรคุณธรรมและจริยธรรมในกำรปฏิบัติหน้าที่
และแนวทำงปฏิบัติตำม พ.ร.บ. ต่ำงๆ 
 
4.ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสร้างองค ์ความร ู้เร  ่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน สถำนศึกษำ 

4.1 จัดให้มีกิจกำรรสร้ำงองค ์ควำมร   ้ในเร  ่องกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต สถำนศ  กษำแก่คร ์ 
บุคลำกรทำงกำรศ  กษำ นักเรียน 

4.2 ส่งเสริมให้หน่วยงำนภำครัฐมีกำรแลกเปลี่ยนควำมร  ้และข้อม  ้ลข่ำวสำรด้ำนการป้องกัน 
และปรำบปรำมกำรทุจริต 

 
ผลที่คาดว  ำจะไดรับ 
 

1. โรงเรียนบ้านสันถนนปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมโปร่งใสและเป็นธรรม คณะคร ์ บุคลำกรทำงกำรศ  กษำ 
นักเรียนมีจิตส ำน  กในกำรเป็นพลเม  องทีด่ี ปฏิบัติงำนตำม ระเบียบวินัยและมีควำมซ  ่อสัตย ์ สุจริต 

2. คณะคร ์ บุคลำกรทำงกำรศ  กษำ นักเรียนมีควำมร  ้เร  ่องกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตใน 
สถำนศ  กษำมำกยิ่งข  ้น 
 



3. โรงเรียนบ้านสันถนนปฏิบัติงำนตำมหลักคุณธรรม จริยธรรม และย  ดหลักปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นแนวทำงปฏิบัติ 

4. โรงเรียนบ้านสันถนนมีควำมเข้ำใจและให้ควำมร่วมม อในกิจรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร 
ทุจริตในสถำนศ  กษำ ส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมในสถานศ กษาได้อย่างมันคงและยังย น
ตลอดไป 
 
บทสรุป 
 

แผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตโรงเรียนบ้านสันถนนประจ ำปีงบประมำณ          
พ.ศ. 2565 จัดท ำข  ้นเพ  ่อใช้เป  นแนวทำงในกำรด ำเน ินงำนในด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของ 
สถำนศ กษำปฏิบัติงำนในด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตให้บรรลุตำมวัตถุประสงค ์
เกดิผลสัมฤทธิ์ตำมที่คำดหวังไว้ ท ำให้กำรปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ของข้ำรำชกำรเป  นไปในลักษณะที่มี 
ควำมรับผิดชอบ ท ำให้คร  ผ   ้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมกำรสถำนศ  กษำ มีควำมเช  ่ ่อถ  อในควำมมีคุณธรรม 
ควำมมีจริยธรรม กำรปฏิบัติหน้ำที่โดยกำรค ำน  งถ  งประโยชน ์ ส่วนรวมมำกกว่ำประโยชน ์ ส่วนตน และกำรย  ด 
มั่นใหลักธรรมำภิบำล สำมำรถแก้ไขปัญหำกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของคณะคร  บุคลำกรทำงกำร ศ กษา 
นักเรียนให้ลดน้อยลงได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและบังเกิดผลอย่ำงเป็นร  ปธรรมมำกยิ่งข  ้น 

ดังนั้น ในกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศ  กษำ ต้องบ  ณำกำรและ 
อำศัยควำมร่วมม  อจำกทุกภำคส่วน และจะต้องปฏิบัติอย่ำงต่อเน  ่องให้เป  นระบบ 
โดยหำกมีกำรบ  ณำกำรควำมร่วมม  อจำกทุกภำคส่วนอย่ำงจริงจังและต่อเน  ่องแล้วจะส่งผลต่อกำรบรรลุตำม 
ผลสัมฤทธิ์ที่คำดหวังไว้ ส่วนรำชกำรและสถำนศ  กษำ ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมโปร่งใสและเป  นธรรม คณะคร ์ 
บุคลำกรทำงกำรศ กษา นักเรียน มีควำมร้เร  ่องกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในสถำนศ  กษำมำกยิ่งข  ้น 
มีจิตส ำน  กในกำรเป  น พลเม  องดีปฏิบัติงำนตำมระเบียบวินัย และมีควำมซ  ่อสัตยสุจริต    ทุกภาคส่วนมีความ
เข้าใจร่วมม  อในกิจกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศ  กษำปฏิบัติงำนตำมหลักคุณธรรมจริยธรรม 
และย  ดหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงเป  นแนวทำงปฏิบัติรวมถ  งส่งผลต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมใน 
ระดับจังหวัดและระดับประเทศให้ยั่งย  นอีกด้วย                                                                                           
    
                                                          
 

 
นายเสน่ห์  มั่งม ล 

ผ  ้อำนวยกำรโรงเรียนบ้านสันถนน 



 


