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แผนปฏิบัติการการป้องกันารทุจริต 

ประจ าปีงบประมาณ 2565 
 
หลักการและเหตุผล 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร (ก.พ.ร.) ก ำหนดประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค ำ 
รับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของ  โรงเรียนวัดสันติธรรม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ตัวช้ีวัดที่7 ระดับ 
ควำมส ำเร  จของกำรดำเนินกำรตำมมำตรกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตโดยพิจำรณำจำกผลส ำเร  จของ 
 
กำรด ำเนิกำรตำมแผนปฏิบัตกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศ  กษำ เพ  ่ออขับเคล  ่อนยุทธศำสตร   ชำติ 
ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศกษำ และกำรจัดกำรข้อร้องเรียนเร่องกำรทุจริต กำร 
ปฏิบัติหรอละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่โดยมิชอบของคร   บุคลำกรทำงกำรศกษำ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 และ 
ข้อกล่ำวหำคร   บุคลำกรทำงกำรศกษำ ที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรด้วยควำมรับผิดชอบต่อประชำชน ไม่มี 
คุณธรรม ไม่มีจริยธรรม ไม่ค ำน  งถ  งประโยชน  ส่วนรวมเป  นที่ตั้ง และไม่มีธรรมำภิบำล ตำมที่มีกฎหมำย ระเบียบ 
แบบแผนของทำงรำชกำรที่ เกี่ยวข้องได้ก ำหนดไว้ในปีงบป ระมำณ พ.ศ. 2565 กำรตรวจสอบและนำ 
เร  ่องร้องเรียนเข้ำส  ่กระบวนกำรสอบสวนข้อเท  จจริง กำรแจ้งตักเต  อน ด ำเนินคดีหรออ  ่นๆ ตำมระเบียบ ข้อ 
กฎหมำยที่ก ำหนดไว้ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
 

ในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต  โรงเรียนวัดสันติธรรม ประจ ำปี 
งบประมำณ พ.ศ. 2565   โรงเรียนวัดสันติธรรมได้ท ำกำรศ  กษำและวิเครำะหข้อม  ลจำกแผนปฏิบัติกำร  
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศกษำ และผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรป้ องกันและ 
ปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศ  กษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 โดยก ำหนดให้สถำนศ  กษำต้องจัดท ำ 
แผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในหน่วยงำนของตน เพ   ่อสนับสนุนและสอดคล้องกับ 
ยุทธศำสตร  ว่ำด้วยกำรปรำบปรำมำรทุจริตสถำนศกษำ 4 ยุทธศำสตร  ดังนี ้
 

ยุทธศำสตร ที่1 เสริมสร้ำงจิตส ำน  กค่ำนิยม ให้สถำนศ  กษำบริหำรงำนตามหลกัธรรมำภิบำล 
ยุทธศำสตร ที่2 บ  รณำกำรหน่วยงำนทุกภำคส่วนในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 

สถำนศ  กษำ 
ยุทธศำสตร ที่3 เสริมสร้ำงควำมเข้มแขงในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศ  กษำ 

 
ยุทธศำสตร ที่4 พัฒนำศักยภำพคร บุคลำกรทำงกำรศกษำ นักเรียนในกำรปอ้งกันและ 

ปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศกษำ 
 
วิสัยทัศน์ 
 

“คร   บุคลำกรทำงกำรศกษำ นักเรียนบรหิำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำล ผ  ้ปกครอง 
ชุมชน คณะกรรมกำรสถำนศ  กษำ ร่วมมอร่วมใจป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต” 



พันธกิจ 
 

1. เสริมสร้ำงจิตสำน  กและค่ำนิยม ให้กับครุคลำกรทำงกำรศ  กษำ นักเรียนย  ดหลักธรรมำภิบำล 
 

2. บ  รณำกำรหน่วยงำนทกุภำคส่วนเพ  ่อเสริมสร้ำงและพัฒนำเคร  อข่ำยด้ำนกำรปอ้งกันและ  
ปรำบปรำมกำรทุจริตในสถำนศ  กษำ  

3. ส่งเสริมบทบำทผ  ้ปกครอง ชุมชนคณะกรรมกำรสถำนศ  กษำให้เข้ำมำมสี่วนร่มในกำรปอ้งกันและ 

ปรำบปรำมกำรทุจริต 
 

4. สร้ำงกลไกและพฒันำระบบกำรตรวจสอบ ถ่วงดุลกำรใช้อ ำนำจของเจำหน้ำที่ของรัฐให้มีควำม 

เข้มแขงและมีประสิทธิภำพ 
 

5. ส่งเสริม/สนับสนุนกำรจัดองค  ควำมร  ้ในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในสถำนศ กษำ อย่ำง 
จริงจังและต่อเน  ่อง 

วัตถุประสงค์ 
 

1. เพ  ่อส่งเสรมิและพัฒนำกำรบริหำรงำนของส่วนรำชกำรภำยในสถำนศ  กษำให้มีควำมโปร่งใส 
และเป็นธรรม 
 

2. เพ  ่อส่งเสรมิให้ครบุคลำกรทำงกำรศ  กษำ นักเรียนปฏิบัติงำนด้วยควำมซ  ่อสัตย  สุจริตและ 
รับผิดชอบต่อประชำชน 
 

3. เพ  ่อส่งเริมให้สถำนศ  กษำ ปฏิบัติตำมหลกัคุณธรรม จริยธรรมและน ำหลัก 
 
ปรัชญำ เศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในกำรปฏิบัต ิ
 

4. เพ  ่อเสรมิสร้ำงควำมเข้มแขงและกำรมสี่วนร่วมของทุกภำคส่วนในกำรป้องกันและ 
ปรำบปรำมกำรทุจริต 
 
 
ยุทธศาสตร์และมาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 
 
ยุทธศาสตร์ท่ี1 : เสริมสร้ำงจิตส ำน  กค่ำนิยมให้สถำนศ  กษำบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำล   

วัตถุประสงค์ 
 

มุ่งสง่เสรมิเสรมิสร้ำงจิตสำน  กและค่ำนิยมให้แก่สถำนศกษำบรหิำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำลำ โดยม ี
ทัศนคติวิสัยทัศน  ในกำรร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหำกำรทจุริตและประพฤติมิชอบสถำนศ  กษำ 
รวมทั้งกำรรณรงค   เผยแพร่ประชำสมัพันธ  ให้ทุกภำคส่วนมีวินัยเคำรพกฎหมำย กฎและระเบียบทีจ่ะเป็น 
กลไกในกำรแก้ไขปัญหำกำรพฒันำตลอดจนเป็นกำรวำงรำกฐำนในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตใน 
ภำครัฐได้อย่ำงมีประสทธิภำพ 



มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 
 

1. ส่งเสริมกำรปฏิบัตงิำนและการด ำเนินชีวิตตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
 

1.1 เสริมสร้ำงควำมร  ้ควำมเข้ำใจแก่คร บุคลำกรทำงกำรศกษำ นักเรียนใหป้ฏิบัติงำนและ 
ด ำเนินชีวิตตำมหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

1.2 ประยุกต   กำรน ำหลกัปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ให้เกิดมรรคผลในทำงปฏิบัติ 
 

1.3 จัดให้มีหลักส ตรกำรเรียนร  ้หรกำรฝึกอบรมเกี่ยวอบก ัำรใช้หลักปรัชญำเศษฐกจิ 
พอเพียงแก่ครบุคลำกรทำงกำรศกษำ นักเรียน  

2. ส่งเสรมิให้ครบุคลำกรทงกำรศ  กษำ นักเรียนได้เรียน และปฏิบังำนตำมหน้ำที่ด้วยหลิัก 
ธรรมำภิบำล 

 
2.1 ส่งเสรมิให้ครบุคลำกรทำงกำรศกษำ นักเรียนมีควำมร  ้ควำมเข้ำใจรวมทัง้  ีกำร 

ฝึกอบรมเพ  ่อให้ปฏิบัติงำนตมหลักธรรมำภิบำล 
 

2.2 ส่งเสรมิให้ครบุคลำกรทำงกำรศกษำ นักเรียนได้ประพฤติปฏิบัต ิตนำมมำตรฐำนทำง 
คุณธรรมและจริยธรรม 

 
2.3 ควบคุมก ำกับด แลกำรปฏิบัติงำนกำรประพฤติปฏิบัติตนของคร บุคลำกรทงกำร 

ศกษำ นักเรียนใหเ้ป็นไตำมหลักธรรมำภิบำและมำตรฐำนทำงคุณธรรมและจริยธรรม 
 

3. ก ำหนดให้มหีลักส  ตรทำงกำรศกษำเพ  ่อใช้เป็นคร  ่องม  อในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทจุริต 
สถำนศ  กษำ 

 
 

3.1 จัดให้มีหลักส  ตรทำงกำรศ  กษำ/หลักส  ตรกำรฝอึบรม ด้ำนกำรป้องันและปรำบปรำม 
กำรทจุริตสถำนศ  กษำ 

 
3.2 ก ำหนดให้หลักส  ตรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศ  กษำ เป็นหลักส  ตร 

บังคับที่ใช้ฝ  กอบรมคร   บุคลำกรทำงกำรศ  กษำ นักเรียนทุกระดับ 
 

3.3 ส่งเสรมิแหล่งเรียนรวิชำกำรท้ำ ตลอดจนข้อม  ลข่ำวสารด้ำนกำรป้องักันและ ปรำบปรำม 
กำรทจุริตสถำนศ  กษำ 

 
4. ส่งเสริมค่ำนิยกำรยกย่องและเชิดช ควำมดีควำมซ  ่อสัตย สจุริตและกำรตอ่ต้ำนกำรทุจริต 

 
4.1 ส่งเสรมิกำร้ำงแรงจใจให้ครงบุคลำกรทำงกำรศ กษำ นักเรียนปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร 

ด้วยควำมซ อสัตย่สุจริตเสียสละเพ  ่อประโยชน ส่วนรม 
 

4.2 รณรงค เผยแพร่ประชำสมัพันธ ให้สงัคมมีค่ำนิยมยกยอ่ง เชิดชและเห 
นคุณค่ำของกำร ประพฤติปฏิบัติตนตำมหลักคุณธรรมและจริยรรม 

 
4.3 ส่งเสรมิชิดชหน่วยงำหรอบุคลทีมผีลงำนดีเด่ำนด้กำรปอ้งกันและปรำบปรำมกำร 

ทุจริตสถำนศษำก 
 

4.4 ส่งเสรมิสนบัสนุนให้ทุกภำคส่วนร่วมกันสร้ำงค่ำนิยมในกำรป้องกันและปรำบปรำม กำร 
ทุจริตสถำนศ  กษำ 



๙ 
 
ยุทธศาสตร  ์ท่ี2 : บ  รณำกำรหน่วยงำนทุกภำคส่วนในกำรปอ้งกันและปรำบปรำมกำรทจุริตสถำนศกษำ 

 
วัตถุประสงค์ 
 

มุ่งประสำนควำมร่วมม  อระหว่ำงหน่วยงำนสถำนศ  กษำกับทกุภำคส่วนในกำรป้องกันและ 
ปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศ  กษำ ส่งเสรมิบทบำทและกำรมีส่วนร่วมของผ  ้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมกำร 
สถำนศ  กษำในกำรติดตำม ตรวจสอบกำรทจุริตหรอประพฤติมิชอบในสถำนศ  กษำ เสริมสร้ำงและพฒันำ เคร   
อข่ำยผ  ้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมกำรสถำนศ  กษำให้เป  นกลไกในกำรตรวจสอบ ถ่วงดลุ รวมถ  งกำรสร้ำง 
หลักประกันควำมปลอดภัยในกำรแจ้งข้อม ลหร  อเบำะแสในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 

 
 
มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 

 
1. บ  รณำกำรหน่วยงำนสถำนศ กษำกับองคกรทุภำคส่วนเพ  ่อสร้ำงควำมตระหนกัและปลกจิตส ำน  ก 

กำรเป็นพลเม  องด ี 
1.1 ประสำนควำมร่วมม อทำงด้ำนข้อม  ลแะกำรปฏิบัตงำนระหว่ำงหน่วยงำนสถำนศ ำกษับ 

 
องคกรทุภำคส่วน 

 
1.2 ส่งเสรมิสนบัสนุนองคกรและบุคลำกรทำงด้ำนส่อสำรมวลชนให้มีควำมเขมแข งและ 

 
เป็นอสิระในกำรท หน้ำที่ตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมำ ลข่ำวสำรใหส้ำธำรณชนรับทรำบ 

 
1.3 ส่งเสรมสนบันุนใหส้ถำนศ  กษำมีระบบอินเทอร   เน  ต เพ  ่อท ำกำรเผยแพร่ประชำสมัพ่ันธ   

ในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทจุริตสถำนศ  กษำโดยมีเว บบอร  เพ  ่อติดต่อส  ่อสำรระหว่ำงกัน 
 

1.4 เสริมสร้ำงและพัฒนำเครอข่ำยผปกครอง้ ชุมชนคณะกรรมกำรสถำนศกษำ 
 

2. ส่งเสริมกำรมสี่วนร่วมของภำคประชำชนในกำรติดตำมตรวจสอบกำรทุจริตหรอประพฤติมิชอบ 
 

2.1 เสริมสร้ำงกระบวนกำรเรียนร อให้ผเ้พปกครอง่ั ชุมชนคณะกรรมกำรสถำนศ กษำมีควำม 
ต  ่นตัวต่อสภำพปัญหำกำรทจุริตและประพฤติมิชอบในสถำนศ กษำ 

 
2.2 สร้ำงและพัฒนำช่องทำในกำรรบัแจ้งข้อม ลหรอเบำะแส ให้มีควำมสะดวกหลำกหลำย 

รวมทั้งสร้ำงหลักประกันควำมปลอดภัยให้แก่บุคคลหน่วยงำนหรอข้อม ลนั้น 
 

2.3 ส่งเสรมิสิทธิในกำรรบัรและกำรเขั้ำถ อมงข้ลข่ำวสำร 
 

2.4 ก ำหนดมำตรกำรสร้ำงแรงจ งใจให้แก่ผงข  อมแจลหรอเบำะแส ให้ได้รบัรำงวัลตอ แทน 
 

2.5 ให้องคกรหร อบุคลำกรด้ำนส อสำรมวลชนเป็น่อกลำงในกำรแสวงหำควำมร่วมม่ อเพ  ่อ 
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศกษำ 

 
3. พัฒนำประสิทธิภ พกำรบริหำรจัดกำรศกษำตำมแนวทำงกำรกระจำยอ ำนำจทำงกำรศ กษำ 

 
3.1 พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำงบประมำณส ำนักงำนเขตพนที่กำรศ้กษำและ 

สถำนศ กษำโดยเน้นกำรมสี่วนร่วมจำกทกุภำคส่วน 
 

3.2 พัฒนำประสิทธิภำพกำรติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมกลยุทธ จุดเน้นพอ่เ 
พัฒนำคุณภำพทำงกำรศกษำ 



 
ยุทธศาสตร  ์ท่ี3 : เสริมสร้ำงควำมเข้มแข  งในกำรปอ้งกันและปรำบปรำมกำรทจุริตสถำนศ กษำ 

วัตถุประสงค์ 
 

มุ่งพัฒนำระบบและกลไกในกำรตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลกำรใช้อ ำนำจให้เหมำะสม 
ชัดเจนและมีประสทธิภำพสร้ำงกลไกควำมร่วมอระหว่ำงหนว่ยงำสถำนศ กษำกับภำคเอกชนให้มีศักยภำพ 
ในกำร 
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตสง่เสรมิควำมร่วมอด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทจุริตกับหน่วยงำน 
ทุกภำคส่วน 

 
มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 

 
1. พัฒนำระบบและกลไกในกำรตรวจสอบ ควบคุมพร้อมทั้งสรำ้งควำมโปรง่ใสและเป็นธรรมในกำร 

บรหิำรงำนบุคคลภำยใต้ระบบคุณธรรม 
 

1.1 ให้สถำนศ กษำที่มพันธกิจด้ำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตมีโครงสร้ำงของ 
หน่วยงำน อัตรำก ำลังกำรบริหำรงำนบุคล และงบประมำณที่เหมำะสม สอดคล้องกบัภำรกจิและควำม 
รับผิดชอบ 
 

1.2 สนับสนุนให้มีกำรตรวจสอ และถ่วงดุลกำรใช้อ ำนำจระหว่ำงหน่วยงำนสถำนศกษำ 
 
ด้วยตนเอง 

 
1.3 ให้สถำนศ กษำควบคุมก ำกับติดตำม ประเมินผลกำรใช้อ ำนำจในกำรปฏิบัตงำนด้ำน 

กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
 

2 . สร้ำงกลไกควำมร่วม อระหว่ำงหน่วยงำนสถำนศกษำกบัภำคเอกชนให้มีศัยภำพในกำรปอ้งกัน 
และปรำบปรำมกำรทจุริต 

 
2.1 วำงแนวทำงและส่งเสริมบทบำทควำมร่วมมอหว่ำงหน่วยงำสถำนศ กษำกับ 

ภำคเอกชน ในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทจุริต 
 

2.2 ประสำนควำมร่มมอกับองคกรภำคเอกชนเกี่ยวบก ัำรปอ้งกันและปรำบปรำมกำร 
ทุจริตในสถำนศกษำ 

 
3. พัฒนำประสิทธิภำพกำรบรหิำรจัดกำรองคกร 

3.1 พัฒนำประสิทธิภำพกำรบรหิำรจัดกำรของสถำนศ กษำ 
 

3.2 พัฒนำปรับปรงุและเผยพรห่ลักเกณฑ ในกำรบริหำรงำนที่โปร่งใสและเป็นธรรม 
 

4. ส่งเสริมประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรจัดระบบกำรควบคุมภำยในและบรหิำรจัดกำควำม 
 
เสี่ยง 

 
4.1 ส่งเสรมิให้มกีำรจัดท ำรำยงำนกำรควบคุมภำยในของสถำนศกษำ 

 
4.2 ส่งเสรมิสนบัสนุนให้ทุกสถำ ศ กษำมีแผนกำรตรวจสอบภำยในที่เป็นระบบและม ี

 



ประสิทธิภำพ 
 
ยุทธศาสตร์ท่ี4 : พัฒนำศักยภำพคร บุคลำกรทำงกำรศกษำ นักเรียนในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร 

ทุจริตสถำนศกษำ   
วัตถุประสงค์ 
 

มุ่งพัฒนำสมรรถนะ และขีดควำมสำมำรถให้ครบุคลำกรทำงกำรศ กษำ นักเรียน ในกำร 
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศ กษำใหส้ัมฤทธิผลได้อย่ำงมีประสทิธิภำพเพ 
อแก้ไขสภำพปัญหำกำรทุ่จริต ให้เป็นระบบอย่ำงตอเน  ่อง 
สร้ำงมำตรฐำนทงวิชำชีพให้สำมำรถร่วมมอหรอประสำนกำรปฏิบัติกบัองคกรทุ ภำคส่วน 
 
มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 
 

1. พัฒนำสมรรถนะและขีดควำมสำมำรถของคร บุคลำกรทำงกำรศกษำ นักเรียนใกำรป้องกัน 
และปรำบปรำมกำรทจุริต 
 

1.1 ก ำหนดให้ครบุคลำกรทำงกำรศกษำ นักเรียนฝกึอบรมหลักส ตรด้ำนกำรปองกัน 
และ ปรำบปรำมกำรทจุริตในสถำนศกษำ เพ  ่อให้มีควำมเช่ียชำญ 
 

1.2 ก ำหนดให้มหีลักสรกำรศตกษำ และหลกัส 
กำรฝกึอบรมวิชำชีพด้ำนกำรปอ้งกันตร และปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศ กษำ 

 
2. สร้ำงมำตรฐำนทำงวิชำชีพด้ำนกำรป้องันและปรำบปรำมกำรทจุริตสถำนศ  กษำ  

2.1 ส่งเสรมิใหส้ถำนศร่วมกกษันสร้ำงมำตรฐำนจรรยำบรณวิชำชีพ 

2.2 ก ำหนดให้มหีน่วยงำนหลักเพอรบัผิดชอบในกำรติดตมประเมินผล่รวมถงกำรลงโทษ 
 
คร บุคลำกรทำงกำรศกษำ นักเรียน 
 

3. ส่งเสริมกำรปฏิบัตงิำนของบุคลำกรตมหลักเกณฑและวิธีกำรบริหำรกิจำรบ้ำนเมองที่ดี 
 

3.1 ส่งเสรมิและสนับสนุนใหม้ีกำรฝึกอบรมคร บุคลำกรทำงกำรศกษำ นักเรียนหลักสตร 
กำรบริหำรกจิกำรบ้ำนเมองที่ด ี
 

3.2 ส่งเสรมิและสนับสนุนใหม้ีกำรฝึอบรมหลักส รคุณธรรมและจริยธรรมในกำรปฏติบัติ 
หน้ำที่และแนวทำงปฏิบัติตำม พ.ร.บ. ต่ำงๆ 
 

4. ส่งเสริมและสนบัสนุนให้มีกำรสร้ำงองค วำมร  ้เรอ่งกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตใน 
สถำนศ กษำ 
 

4.1 จัดให้มีกจิกำรรสร้ำงองคควำมร   ้ในเร  ่องกำรปอ้งกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
สถำนศ  กษำแก่คร   บุคลำกรทำงกำรศ  กษำ นักเรียน 
 

4.2 ส่งเสรมิให้หน่วยงำนภำครัฐมีกำรแลเปลี่ยนควำมรและข้อม้ ลข่ำวสำรด้ำนก รป้องกัน 
และปรำบปรำมกำรทจุริต 

 
ผลท่ีคาดว ่าจะไดรับ 
 



1.   โรงเรียนวัดสันติธรรมปฏิบัตหิน้ำที่ด้วยควำมโปร่งใสและเป็นธรรม 
 

2. คณะคร   บุคลำกรทำงกำรศ  กษำ นักเรียนมีจิตส ำน  กในกำรเป็นพลเมองดี ปฏิบัติงำนตำม 
ระเบียบวินัยและมีควำมซ  ่อสัตย   สุจริต 
 

3. คณะคร   บุคลำกรทำงกำรศ  กษำ นักเรียนมีควำมร  ้เร  ่องกำรปอ้งกันและปรำบปรำมกำรทจุริตใน 
สถำนศ  กษำมำกยิ่งข  ้น 
 

4.   โรงเรียนวัดสันติธรรมปฏิบัตงิำนตำมหลักคุณธรรม จริยธรรม และย  ด 
หลักปรัชญำเศรษฐกจิ พอเพียงเป็นแนวทำงปฏิบัติ 
 

5.   โรงเรียนวัดสันติธรรมมีควำมเข้ำใจและให้ควำมร่วมม อในกิจรรมกำรปอ้งกันและปรำบปรำมกำร 
ทุจริตในสถำนศ  กษำ 
 

6. ส่งผลต่อกำรเจริญเติบโทำงเศรษฐกิจและสังคมในสถำนศ  กษำได้อย่ำงมั่นคงและยัง่ย นตลอดไป 
 
บทสรุป 
 

แผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตโรงเรียนหนองยางชุมประจ ำปงีบประมำณพ.ศ. 
2565จัดท ำข  ้นเพ  ่อใช้เป  นแนวทำงในกำรด ำเน้ันงำนในด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทจุริตของ 
สถำนศ กษำปฏิบัติงำนในด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตใหบ้รรลุตำมวัตถุประสงค  เกิด 
ผลสัมฤทธ์ิตำมที่คำดหวังไว้ ท ำให้กำรปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ของข้ำรำชกำรเปนไปในลกัษณะที่ม ี
ควำมรับผิดชอบ ท ำใหผ้   ้ปกครอง ชุมขน คณะกรรมกำรสถำนศ  กษำ มีควำมเช  ่ ่อถ  อในควำมมีคุณธรรม 
ควำมมีจริยธรรม กำรปฏิบัตหิน้ำที่โดยกำรค ำนงถ งประโยชน ส่วนรวมมำกกว่ำประโยชน ส่วนตน และกำรยด 
มั่นใหลกัธรรมำภิบำล สำมำรถแก้ไขปญัหำกำรทจุริตและประพฤติมิชอบของคณะคร บุคลำกรทำงกำร ศกษำ 
นักเรียนให้ลดน้อยลงได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและบังเกิดผลอย่ำงเป็นร ปธรรมมำกยิ่งข  ้น 

ดังนัน้ ในกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศ  กษำ ต้องบ  ณำกำรและร 
อำศัยควำมร่วมมอจำกทุกภำคส่วน และจะต้องปฏิบัติอย่ำงต่อเน  ่องให้เปนระบบ โดยหำกมีกำรบ ณำกำรร 
ควำมร่วมมอจำกทุกภำคส่วนอย่ำงจริงจงัและต่อเน  ่องแล้วจะส่งผลตอ่กำรบรรลุตำมผลสมัฤทธ์ิที่คำดหวังไว้ 
ส่วนรำชกำรและสถำนศ  กษำ ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมโปร่งใสและเป  นธรรม คณะคร   บุคลำกรทำงกำรศกษำ 
นักเรียน มีควำมรเ้ร  ่องกำรปอ้งกันและปรำบปรำมกำรทจุริตในสถำนศ  กษำมำกยิ่งข  ้น มีจิตส ำนกในกำรเป  น 
พลเม  องดีปฏิบัติงำนตำมระเบียบวินัย และมีควำมซ  ่อสัตยสุจริต ทุกภำคส่วนมีควำมเข้ำใจและให้ควำม ร่วมม 
อในกิจกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทจุริตสถำนศ  กษำปฏิบัติงำนตำมหลักคุณธรรมจริยธรรม 
และย  ดหลักปรัชญำเศรษฐกจิพอเพียงเปนแนวทำงปฏิบัติรวมถ  งสง่ผลต่อกำรพัฒนำเศรษฐกจิและสงัคมใน 
ระดับจังหวัดและระดับประเทศให้ยัง่ย  นอีกด วย                                                                                           
    
                                                          


