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แผนปอ้งกันและปราบปรามการทุจริตของ  โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก 
  (ปีงบประมาณ 2562-2565) 

หลักการและเหตุผล  
การทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นปัญหาท่ีมีมานาน  และยิ่งมีกระบวนการท่ีมีความซับซ้อนมากขึ้น 

ถือเป็นปัญหาท่ีเกิดขึ้นทั้งในองค์การภาครัฐและเอกชน ซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงขึ้น ส่งผลให้เกิดวิกฤตศรัทธาต่อ
สังคมไทย ปัจจุบันมีการตรวจสอบและเผยแพร่ให้สาธารณชนได้รับทราบ ทำให้ประชาชนให้ความสนใจการทำงาน
ของภาครัฐมากยิ่งขึ้น  

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เป็นวาระแห่งชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ  
วันท่ี 19 ธันวาคม 2549 โดยใช้ช่ือว่า “วาระแห่งชาติด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาล การป้องกันการทุจริตประพฤติ    
มิชอบในภาครัฐ” ต่อมาคณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันท่ี 6 พฤษภาคม 2551 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐนำแนวทาง
และมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551-2555 ไปใช้เป็นกรอบ  
ทิศทางการประสานความร่วมมือในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่ 
การปฏิบัติโดยกำหนดเพิ่มเติมไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของส่วนราชการ  
ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติราชการ และการบูรณาการป้องกันและปราบปรามแก้ไขปัญหาการทุจริต
คอร์รัปช่ัน ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล  

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2557-2559  นโยบายการ
บริหารจัดการท่ีดี มุ่งเน้นเสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐ  และ
พัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน พร้อมท้ังป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการ
และเจ้าหน้าท่ีของรัฐ นำไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม และเป็นเครื่องมือช้ีนำการพัฒนาหน่วยงานจาก     
ทุกภาคส่วน ให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือกันอย่างจริงจังในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต โดยมี
วัตถุประสงค์หลัก 4 ประการ คือ  

1) สังคมไทยมีวินัย คุณธรรมและจริยธรรม  
2) เครือข่ายจากทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
3) ระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม กระจาย และถ่วงดุลอานาจอย่างมีประสิทธิภาพ  
4) สังคมรู้เท่าทัน ร่วมคิดปอ้งกันการทุจริต โดยจะมีการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ 4 ประการ  
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : ปลูกจิตสานึก ค่านิยม คุณธรรม และจริยธรรม และสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน  
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : รวมพลังแผ่นดินป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : เสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่หน่วยงานต่อต้านการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : สร้างบุคลากรมืออาชีพป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน  และปราบปรามการทุจริตในส่วนราชการ  

สำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) และสำนักงาน  
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) กำหนดให้ส่วนราชการ จัดทำ  
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2563  โดยมีแนวทางใน
การดำเนินงาน คือ หากส่วนราชการได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และมีการกำหนดแผนงาน/โครงการ/  
กิจกรรม/ตัวชี้วัด ไว้แล้ว และเห็นว่าสามารถตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติฯ ได้ก็ให้นำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/
ตัวชี้วัด ดังกล่าว มาบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
– 2565  หากไม่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติฯ ก็กำหนดขึ้นมาใหม่และนำไปบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 
ด้วย  โดยกำหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ตัวช้ีวัด ให้เป็นไปตามพันธกิจ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
โรงเรียน ดังนัน้ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี  โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก  จึงได้จัดทำแผน
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี    (พ.ศ. 2562 – 2565 )  ขึ้นเพื่อเป็นกรอบในการดำเนินการป้องกันและ



ปราบปรามการทุจริตของสถานศึกษา และให้ส่วนราชการ/หน่วยงาน ใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการการ
ป้องกันและปราบปราม  การทุจริตประจำปีต่อไป  
วัตถุประสงค ์ 

1. เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตสานึกในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม
จริยธรรมในการดำเนินชีวิต และปฏิบัติงาน  

2. เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังมิให้เกิดการทุจริต การปฏิบัติและ/หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบในการ
ปฏิบัติราชการขึ้นภายในหน่วยงานโดยประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเครือข่ายภาคประชาชนในการ
ติดตามตรวจสอบแจ้งข้อมูลเบาะแสการประพฤติมิชอบ  

3. เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก  มีระบบการทำงาน
และการตรวจสอบท่ีเข้มแข็งในการป้องกันการทุจริต  

4. เสริมสร้างศักยภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ  

 
ข้อมูลประกอบการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก  ได้จัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท่ีสำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแผน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การติดตามผลความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
ประจำปีงบประมาณ 2565    โรงเรียนอนุบาลวดัปรินายก 

แนวทางการตรวจติดตามผลความก้าวหน้าการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ ปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2565  ดำเนินการดังนี้  

ติดตามผลความก้าวหน้างาน/โครงการ และงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2565  โดยกำหนดกิจกรรม
และแผนผัง (Gantt Chart)   การติดตามผลความก้าวหน้าในห้วงระยะเวลาการในการดำเนินโครงการตาม
แผนปฏิบัติการฯ ดังนี้ 

 

ท่ี กิจกรรม 
ระยะเวลา (เดือน) 

1 2 3. 4 5 6 7  8 9 10 11 12 
1 จัดประชุมเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ และ

การจัดทำแผนปฏิบัติการฯ ประจำ ปี 
2565 ทบทวน/วิเคราะห์ความเสี่ยง
ต่างๆ  

 

           

2 จัดทำแผนปฏิบัติการฯ ประจำปี2565  
เสนอคณะกรรมการสถานศึกษา 
ผู้อำนวยการโรงเรียนให้ความ
เห็นชอบ และจัดส่งแผนปฏิบัติการฯ
ให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่ 

 
           

3 กิจกรรมประชุมเชงิปฏิบัติการการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนภายใน
องค์กร  

   
 

        

4 ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ  
-กิจกรรมบรูณาการคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 5 ประการโรงเรียนสุจริต 
-กิจกรรมแต่งต้ัง ป.ป.ช.สพฐน้อย/
กิจกรรม ป.ป.ช. สพฐ ชุมชน 
-กิจกรรมประชุมเชงิปฏิบัติการเตรียม
ความพร้อม  รับการประเมินคุณธรรม
ความโปร่งใสในการดำเนินการของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากรงุเทพมหานคร(ITA) 
ประจำปี 2565 

   
 

        

5 เสนอสรุปผลการดำเนินงานต่อ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่เพ่ือ
ขอความเห็นชอบ 

            

6 จัดทำเอกสารรายงานสรุปผลการ
ดำเนินการ รายงานสำนักงานเขต
พ้ืนทีร่ับทราบต่อไป  

         
 

  

 

 

 



ความนำ 

หลักการและเหตุผล 

   สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กำหนดประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำ
รับรองการปฏิบัติราชการของโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   ตัวช้ีวัดท่ี 7 ระดับ
ความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  โดยพิจารณาจากผลสำเร็จของการ
ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา เพื่อขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  และการจัดการข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต  การปฏิบัติหรือละเว้น
การปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบของครู บุคลากรทางการศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และข้อกล่าวหาครู บุคลากร
ทางการศึกษา ท่ีไม่ได้ปฏิบัติหน้าท่ีราชการด้วยความรับผิดชอบต่อประชาชน  ไม่มีคุณธรรม  ไม่มีจริยธรรม  ไม่
คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นท่ีต้ัง และไม่มีธรรมาภิบาล ตามท่ีมีกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการท่ี
เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  การตรวจสอบและนำเรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบสวน
ข้อเท็จจริง การแจ้งตักเตือน ดำเนินคดี หรืออื่นๆ ตามระเบียบ ข้อกฎหมายท่ีกำหนดไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   

  ในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก  ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 นั้น  โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายกได้ทำการ ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  และผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   โดยกำหนดให้สถานศึกษาต้องจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานของตน เพื่อสนับสนุนและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปราบปรามการ
ทุจริตสถานศึกษา 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  

   ยุทธศาสตร์ท่ี  1  เสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยม ให้สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
   ยุทธศาสตร์ท่ี  2  บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
   ยุทธศาสตร์ท่ี  3  เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
   ยุทธศาสตร์ท่ี  4  พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและปราบปรามการ 
                                  ทุจริตสถานศึกษา     

วิสัยทัศน์  
              โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายกมีคุณภาพมาตรฐานสากล เป็นเลิศทางวิชาการ  สืบสานคุณธรรม  แกนนำ

ประชาธิปไตย  ก้าวไกลสู่อาเซียน  บนพื้นฐานความเป็นไทยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

พนัธกิจ 
 1. จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และมาตรฐานสากล 
 2. พัฒนาบคุลากรให้มศัีกยภาพในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. ปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย  

วัตถุประสงค์ 

 มีการบริหารการจัดการอย่างเป็นระบบ ครูมีจรรยาบรรณ และมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู  
ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ใน
ระดับดี สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยและอนุรักษ์ทรพัยากรส่ิงแวดล้อม สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 



ยุทธศาสตร์และมาตรการ/แนวทางดำเนินงาน  

ยุทธศาสตร์ที่ 1  :  เสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยม ให้สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  

วัตถุประสงค์ 

  มุ่งส่งเสริมเสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้แก่สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  โดยมีทัศนคติ 
วิสัยทัศน์ ในการร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบสถานศึกษา  รวมทั้งการรณรงค์ 
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ทุกภาคส่วนมีวินัย เคารพกฎหมาย กฎและระเบียบ ท่ีจะเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหา 
การพัฒนา  ตลอดจนเป็นการวางรากฐานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน 

  1.  ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
  1.1  เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ให้ปฏิบัติงานและดำเนิน 
                           ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  1.2  ประยุกต์การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดมรรคผลในทางปฏิบัติ 
  1.3  จัดให้มีหลักสูตรการเรียนรู้หรือการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
                            แกค่รู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 
  2. ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ได้เรียนรู้และปฏิบัติงานตามหน้าท่ีด้วยหลัก 
               ธรรมาภิบาล  
  2.1  ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีความรู้  ความเข้าใจ  รวมทั้งมีการฝึกอบรม 
                           เพื่อให้ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 
  2.2  ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ได้ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทาง 
                           คุณธรรมและจริยธรรม  
                     2.3  ควบคุม กำกับ ดูแลการปฏิบัติงาน  การประพฤติปฏิบัติตนของครู บุคลากรทางการศึกษา  
                           นักเรียน ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 
  3. กำหนดให้มีหลักสูตรทางการศึกษาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
               สถานศึกษา 
  3.1  จัดให้มีหลักสูตรทางการศึกษา/หลักสูตรการฝึกอบรม ด้านการป้องกันและปราบปรามการ 
                            ทุจริตสถานศึกษา 
  3.2  กำหนดให้หลักสูตรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  เป็นหลักสูตร 
                             บังคับท่ีใช้ฝึกอบรมครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ทุกระดับ 
  3.3  ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการ  ตลอดจนข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันและปราบปราม 
                            การทุจริตสถานศึกษา  
 4. ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต 
  4.1  ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ปฏิบัติหน้าท่ีราชการด้วย 
                           ความซื่อสัตย์  สุจริต  เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 
                     4.2 รณรงค์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สังคมมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการ 
                            ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
  4.3  ส่งเสริม เชิดชู หน่วยงานหรือบุคคลท่ีมีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการ 
                            ทุจริตสถานศึกษา 
  4.4  ส่งเสริม  สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างค่านิยมในการป้องกันและปราบปรามการ 
                            ทุจริตสถานศึกษา 



 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  :  บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

วัตถุประสงค์ 

          มุ่งประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตสถานศึกษา ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาในการ
ติดตาม ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติ มิชอบในสถานศึกษา   เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน 
คณะกรรมการสถานศึกษาให้เป็นกลไกในการตรวจสอบ  ถ่วงดุล  รวมถึงการสร้างหลักประกันความปลอดภัยในการ
แจ้งข้อมูลหรือเบาะแสในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน 
1. บูรณาการหน่วยงานสถานศึกษากับองค์กรทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความตระหนักและปลูกจิตสำนึกการ 

เป็นพลเมืองดี 
1.1   ประสานความร่วมมือทางด้านข้อมูลและการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับ 

องค์กรทุกภาคส่วน 
                     1.2  ส่งเสริม สนับสนุน องค์กรและบุคลากรทางด้านส่ือสารมวลชนให้มีความเข้มแข็งและเป็น 
                            อิสระในการทำหน้าท่ีตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนรับทราบ 
                     1.3  ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อทำการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
                            ในการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา โดยมีเว็บบอร์ดเพื่อติดต่อส่ือสาร 
                            ระหว่างกัน 
                     1.4  เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา 
  2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ  
  2.1  เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษามีความ 
                           ต่ืนตัวต่อสภาพปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในสถานศึกษา  
                     2.2  สร้างและพัฒนาช่องทางในการรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้มีความสะดวกหลากหลาย 
                           รวมทั้งสร้างหลักประกันความปลอดภัยให้แก่บุคคล หน่วยงานหรือข้อมูลนั้น 
  2.3  ส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
  2.4  กำหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้แจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้ได้รับรางวัลตอบแทน 
  2.5  ให้องค์กรหรือบุคลากรด้านส่ือสารมวลชนเป็นส่ือกลางในการแสวงหาความร่วมมือเพื่อ 
                            ป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
           3.  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอำนาจทางการศึกษา 
                     3.1  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา  
                            โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
                     3.2  พัฒนาประสิทธิภาพการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามกลยุทธ์จุดเน้น เพื่อพัฒนา 
                           คุณภาพทางการศึกษา   
    
 



ยุทธศาสตร์ที่ 3  :  เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  

วัตถุประสงค์ 
           มุ่งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ  ควบคุม  และถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสมชัดเจน
และมีประสิทธิภาพ สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต  ส่งเสริมความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับหน่วยงานทุกภาคส่วน  

มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน 

  1. พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม พร้อมท้ังสร้างความโปร่งใสและเป็นธรรมในการ 
               บริหารงานบุคคลภายใต้ระบบคุณธรรม 
                     1.1  ใหส้ถานศึกษาท่ีมีพันธกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีโครงสร้างของ 
                           หน่วยงาน  อัตรากำลัง  การบริหารงานบุคคล และงบประมาณท่ีเหมาะสม สอดคล้องกับ 
                           ภารกิจและความรับผิดชอบ 

1.2 สนับสนุนให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจระหว่างหน่วยงานสถานศึกษา         
ด้วยกันเอง 

  1.3  ใหส้ถานศึกษา ควบคุม กำกับ ติดตาม ประเมินผล การใช้อำนาจในการปฏิบัติงานด้าน 
                           การป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

  2 . สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกันและ 
                ปราบปรามการทุจริต 
  2.1 วางแนวทางและส่งเสริมบทบาทความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชน  
                          ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
  2.2  ประสานความร่วมมือกับองค์กรภาคเอกชนเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
                            ในสถานศึกษา 

           3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร 
                     3.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา 
                     3.2 พัฒนาปรับปรุงและเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการบริหารงานท่ีโปร่งใสและเป็นธรรม 

           4. ส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการจัดระบบการควบคุมภายในและบริหารจัดการความเส่ียง 
                      4.1 ส่งเสริมให้มีการจัดทำรายงานการควบคุมภายในของสถานศึกษา 
                      4.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกสถานศึกษามีแผนการตรวจสอบภายในท่ีเป็นระบบและมี 
                           ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ยุทธศาสตร์ที่ 4  :  พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
                         สถานศึกษา  

วัตถุประสงค์ 
            มุ่งพัฒนาสมรรถนะ  และขีดความสามารถให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน  ในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาให้สัมฤทธิผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ไขสภาพปัญหาการทุจริตให้เป็น
ระบบอย่างต่อเนื่อง  สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพให้สามารถร่วมมือหรือประสานการปฏิบัติกับองค์กรทุกภาคส่วน  

มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน 

1. พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถของครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและ 

ปราบปรามการทุจริต 
1.1 กำหนดให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ฝึกอบรมหลักสูตรด้านการป้องกันและ 

ปราบปรามการทุจริต ในสถานศึกษา  เพื่อให้มีความเช่ียวชาญ 
  1.2  กำหนดให้มีหลักสูตรการศึกษา และหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพด้านการป้องกันและ 
                           ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา   

  2. สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
  2.1  ส่งเสริมให้สถานศึกษาร่วมกันสร้างมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ 
  2.2 กำหนดให้มีหน่วยงานหลัก เพื่อรับผิดชอบในการติดตามประเมินผล รวมถึงการลงโทษ 
                           ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 

  3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
                    3.1  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน หลักสูตรการ 
                           บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี   
     3.2  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าท่ี  
                            และแนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ต่าง ๆ  

   4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสร้างองค์ความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา  
   4.1  จัดให้มีกิจกรรมการสร้างองค์ความรู้ในเรื่องการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
                           แก ่ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 

4.2  ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีการแลกเปล่ียนความรู้ และข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันและ 
      ปราบปรามการทุจริต 

 

 

 

 

 



ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.  โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก  ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม   
2.  คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีจิตสำนึกในการเป็นพลเมืองดี ปฏิบัติงานตาม 
     ระเบียบวินัย และมีความซื่อสัตย์สุจริต    
3.  คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน  มีความรู้เรื่องการป้องกนัและปราบปรามการ 
     ทุจริตในสถานศึกษามากยิ่งขึ้น  

 4.  โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก  ปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
               พอเพียงเป็นแนวทางปฏิบัติ    
 5.  โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก    มีความเข้าใจและให้ความร่วมมือในกิจกรรมการป้องกันและปราบปราม    
      การทุจริตในสถานศึกษา 

6.  ส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมในสถานศึกษาได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป 

บทสรุป 

 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก     ประจำปีงบประมาณ      
พ.ศ. 2563   จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
สถานศึกษา   ปฏิบัติงานในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้บรรลุตามวัตถุประสงค์   เกิดผลสัมฤทธิ์
ตามท่ีคาดหวังไว้   ทำให้การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าท่ีของข้าราชการเป็นไปในลักษณะท่ีมีความรับผิดชอบ  
ทำให้ผู้ปกครอง   ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา มีความเช่ือถือในความมีคุณธรรม  ความมีจริยธรรม  การ
ปฏิบัติหน้าท่ีโดยการคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน  และการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล   
สามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ให้ลดน้อยลงได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น      

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

  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



 
 
 



 
 
 
 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 
 
 
 
โครงการ    โครงการเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรมธรรมาธิบาลในสถานศึกษา 
     “โรงเรียนสุจริต”  (บก.11) 
กลุ่มบริหาร    กิจการนักเรียน 
ลักษณะงาน/โครงการ    โครงการใหม่      โครงการต่อเนื่อง   
สนองนโยบาย/จุดเนน้ สพฐ. (1)  เร่ืองที่ 1  การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติสนอง
กลยุทธ์สพป. กทม. (2)             กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมแลประเทศชาติ 
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา (3)      กลยุทธ์ที่ 1 ปลูกฝังคุณธรรมนำความรู้ ส่งเสริมและพัฒนาให ้  
              ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและสำนึกความเป็นไทยนอ้มนำปรัชญาเศรษฐกิจ  
   พอเพียงสู่การปฏิบัติ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา (4)  มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
          มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
สอดคล้องตัวตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน สมศ. (5) ด้านที่ 3 ด้านการบริหารและธรรมาภิบาลของ  
         สถานศึกษา  

                                                        ตัวบ่งชี้ที่  19-12  
ผู้รับผิดชอบ    นางณัฐชนันท์   ทัดเทียมหัด 
ระยะเวลาดำเนินการ   ตลอดปีการศึกษา 2565 
 
 
1. ความเชื่อมโยงกับแผนในระดับต่าง ๆ 
1.1 ความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ (6) 
 ยุทธศาสตร์ ข้อท่ี 6  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 เป้าหมาย    
 2.1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการ
 ของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส  
 2.3 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 2.4 กระบวนการยุติธรรม เป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์   
 4.5 บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และ
เป็นมืออาชีพ 

ความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ มีเป้าหมาย การพัฒนาท่ีสำคัญเพื่อปรับเปล่ียนภาครัฐท่ียึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชน และ
ประโยชน์ ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาท หน่วยงานของรัฐท่ีทำ 
หน้าท่ีในการกำกับหรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจท่ีมีการแข่งขันมีขีดสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับ
วัฒนธรรมการทำงานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวมมีความทันสมัยและพร้อมท่ีจะปรับตัวให้ ทันต่อการ
เปล่ียนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาด ใหญ่ ระบบการ
ทำงานท่ีเป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิด
กว้าง เช่ือมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อตอบสนองความ ต้องการของประชาชนได้



อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝัง ค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความ
มัธยัสถ์ และสร้างจิตสำนึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบ อย่างส้ินเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้อง
มีความชัดเจน มีเพียงเท่าท่ีจำเป็นมีความทันสมัย มีความเป็นสากล มี ประสิทธิภาพ และ นำไปสู่การลดความเหล่ือม
ล้ำและเอื้อต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการ บริหารท่ีมีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและการ
อำนวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 
1.2 ความสอดคล้องของโครงการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (7) 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 10 การปรับเปล่ียนค่านิยมและวัฒนธรรม 
ความสอดคล้องของโครงการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนษุย์ให้ 

มีความสมบูรณ์ ควบคู่ไปกับการยกระดับในด้านสุขภาวะและด้านทักษะการศึกษา เพื่อให้ บรรลุเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติในการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยในช่วงท่ีผ่านมา 
กระแสการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ท่ีหล่ังไหลเข้าสู่ประเทศไทย อาทิ เทคโนโลยีและส่ือท่ีมี อิทธิพลและมีการขยายตัว
อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง การสร้างบุคลิกภาพของคนรุ่นใหม่ในโลกแห่งความ เป็นจริงกับโลกไซเบอร์หรือโลก
เสมือน ความรักสนุกและรักสบาย ขาดความอดทน ขาดวินัย และวัตถุนิยม ตลอดจนค่านิยมในการยอมรับคนท่ีมี
ฐานะมากกว่าคนดีมีคุณธรรม ส่งผลให้ในช่วงท่ีผ่านมาประชากรไทย ส่วนใหญ่ยังมีปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรม 
และไม่ตระหนักถึงความสำคัญของการมีวินัย ความซื่อสัตย์ สุจริต และการมีจิตสาธารณะ โดยมีเป้าหมายสำคัญคือ 
คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม และมี ความรัก และภูมิใจในความเป็นไทยมากขึ้น นำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต สังคมไทยมีความสุขและเป็นท่ียอมรับของนานาประเทศมากขึ้น โดย
สาระสำคัญประกอบด้วยแผนย่อย จำนวนท้ังส้ิน 3 แผนย่อย ได้แก่ 1) แผนย่อยการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม และเสริมสร้างจิตสาธารณะและการเป็น พลเมืองท่ีดี 2) แผนย่อยการสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมท่ีพึง
ประสงค์จากภาคธุรกิจ 3) แผนย่อยการใช้ส่ือและส่ือสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรม 

 

2.  หลักการและเหตุผล 
 ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560-2564) ภายใต้กรอบ
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่งตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(พ.ศ.2561-2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 แผนแม่บทบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ซึ่งมีแนวทางหลักในการดำเนินงาน 3 แนวทาง ประกอบด้วย 1) 
ปลูกฝังวิธีคิด ปลูกจิตสำนึกให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 2) ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 3) 
ปราบปรามการทุจริต โดยมีกิจกรรมเช่ือมโยงกับแผนบูรณาการต่อต้านการทุจริต 3 กิจกรรมหลักดังนี้ 1) การดำเนิน
กิจกรรมตามโครงการโรงเรียนสุจริต 2) การขับเคล่ือนหลักสูตรต้านทุจริต 3) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก 
 
3.  วัตถุประสงค์ 
 3.1  เพื่อพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต ได้แก่ ด้านทักษะการคิด  การมี  
 วินัย  ความซื่อสัตย์  ความพอเพียง และการมีจิตสาธารณะ ให้เกิดกับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก 
 3.2  เพื่อให้ตระหนักถึงโทษภัยของการขาดคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต 
 3.3  คณะครู   บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนทุกคนร่วมคิดป้องกันการทุจริต  
 
 
 
 
 
 



4.  เป้าหมาย 
4.1 ผลผลิต (Outputs)  

         ด้านปริมาณ 
 1.  นักเรียนร้อยละ  90  ประพฤติตนตามคุณลักษณะท่ีพึ่งประสงค์  5  ประการ ได้แก่ ด้านทักษะการคิด  
การมีวินัย  ความซื่อสัตย์  ความพอเพียง และการมีจิตสาธารณะ ให้เกิดกับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก 
 2.  นักเรียนร้อยละ  90  มีความตระหนักถึงโทษภัยของการขาดคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  5  ประการ 
 3.  คณะครู   บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนทุกคนร่วมคิดป้องกันการทุจริต 

4.2 ผลลัพธ์ (Outcomes)  
         ด้านคุณภาพ 
 1.  นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  5  ประการ  ได้แก่ ด้านทักษะการคิด  การมี
วินัย  ความซื่อสัตย์  ความพอเพียง และการมีจิตสาธารณะ 
 2.  นักเรียนมีความตระหนักถึงโทษของการขาดคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  5  ประการ 
 3.  คณะครู   บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนทุกคนร่วมคิดป้องกันการทุจริต 
 
5.  ทรัพยากรที่ต้องการ 
     5.1  บุคลากร 
 นักเรียน  ครู ผู้บริหาร  นักการโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายกสุจริตทุกคน  
     5.2  งบประมาณ   7000  บาท   
 1.  ค่าใช้สอย   5,000  บาท 
 2.  ค่าวัสดุ      2,000  บาท 
รายละเอียดในการใช้งบประมาณ จำนวน  7,000  บาท 

กิจกรรมย่อยและ
รายละเอียด 

การใช้งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตามการใช้ งบประมาณ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่าย

อื่น 
อุดหนุน รายได้ อื่นๆ 

กิจกรรมบูรณาการ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 5 
ประการของโรงเรียนสุจริต 

 500      

กิจกรรมถอดบทเรียน 
Best  practice  (หลักสูตร
ต้านทุจริต) 

 500 500     

กิจกรรมค่าย “เยาวชนคนดี
ของแผ่นดิน” 

 2,000 500     

กิจกรรมป.ป.ช. สพฐ.น้อย/
ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน 

 1,000 500     

การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ( Integrity  and 
Transparency  
Assessment : ITA ) 

  500     



 
6. วิธีการและข้ันตอนการดำเนินงาน               
       6.1 สาระสำคัญของกิจกรรม 

กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา 
วัน/เดือน/ป ี

ประเภทเงิน จำนวนเงิน ผู้รับผิดชอบ 

1.   จัดทำและขออนุมัติ  
โครงการ 

พฤษภาคม 
2565 

  นางณัฐชนันท์ 

2.   ประชุมช้ีแจง
คณะกรรมการ 

พฤษภาคม  
 2565 

  นางณัฐชนันท์ 

3.  ดำเนินงานปฏิบัติตามแผน     
3.1 กิจกรรมบูรณาการ

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
5 ประการของโรงเรียน
สุจริต 

3.2 กิจกรรมถอดบทเรียน 
Best  practice  
(หลักสูตรต้านทุจริต) 

3.3 กิจกรรมค่าย “เยาวชนคน
ดีของแผ่นดิน” 

3.4 กิจกรรมป.ป.ช. สพฐ.
น้อย/ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน 

3.5 การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ( Integrity  and 
Transparency  
Assessment : ITA ) 

3.6 กิจกรรมบริษัทสร้างการดี 

 
พ.ค. 2565 -
มี.ค. 2566 

 
พ.ค. 2565 -
มี.ค. 2566 

 
ก.ค. 2565 

 
ก.ค. 2565 -
มี.ค. 2566 

 
ส.ค.  2565 

 
 
 
 

พ.ค. 2565 - 
มี.ค. 2566 

เงินอุดหนุน 500 
 
 
 

1,000 
 
 

2,500 
 

1,500 
 

500 
 
 
 
 
 

1,000 

นางณัฐชนันท์และคณะ
ครูทุกท่าน 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษาฯ 

 
นายกิตติพงศ์ 
นางสาวชุติมา 
นางณัฐชนันท์ 

และคณะทำงาน 
นายอภิสิทธิ์ 

นางณัฐชนันท์ 
และคณะทำงาน 

 
 
 

นางสาวนุชลดา 
และคณะทำงาน 

4. ติดตามผลการดำเนินงาน ตุลาคม 2565
มีนาคม 2566 

  นางสาวชุติมา 

5. ประเมินผล สรุปโครงการ มีนาคม  2566   นางณัฐชนันท์และ
คณะทำงาน 

 
 
 
 
 
 

กิจกรรมบริษัทสร้างการดี  500 500     

รวม 7,000    



        6.2  แผนกำกับ/นิเทศ และติดตาม 
ระยะเวลา 

กิจกรรม 
ปีการศึกษา 2565 

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
1.   จัดทำและเสนอขอ
อนุมัติ  โครงการ                         
2.   ประชุมช้ีแจง
คณะกรรมการดำเนินการ                         
3.   ดำเนินงานปฏิบัติตาม
แผน                         
3.1 กิจกรรมบูรณาการ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
5 ประการของโรงเรียน
สุจริต                       
3.2 กิจกรรมถอดบทเรียน 
Best  practice  
(หลักสูตรต้านทุจริต)             
3.3 กิจกรรมค่าย 
“เยาวชนคนดีของ
แผ่นดิน”             
3.4 กิจกรรมป.ป.ช. สพฐ.
น้อย/ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน             
3.5 การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ( Integrity  and 
Transparency  
Assessment : ITA )             
3.6 กิจกรรมบริษัทสร้าง
การด ี             
4. ประเมิน-สรุปโครงการ 
รายงานการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา                         
5. ประเมินผล สรุป
โครงการ             

 
 
 
 
 
 
 



7. ประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมิน 

1. เชิงปริมาณ 
1.  นักเรียนร้อยละ  90  ประพฤติตน
ตามคุณลักษณะท่ีพึ่งประสงค์  5  
ประการ ได้แก่ ด้านทักษะการคิด  การมี
วินัย  ความซื่อสัตย์  ความพอเพียง และ
การมีจิตสาธารณะ ให้เกิดกับนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก 
2.  นักเรียนร้อยละ  90  มีความ
ตระหนักถึงโทษภัยของการขาด
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  5  ประการ 
3.  คณะครู   บุคลากรทางการศึกษา
และนักเรียนทุกคนร่วมคิดป้องกันการ
ทุจริต 

1. ประเมินผลตามสภาพจริง 
2. การตอบแบบสอบถาม 
3. ประเมินความพึงพอใจ 

1.  กิจกรรมตามโครงการ 
2.  แบบสอบถาม 
3.  แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

2. เชิงคุณภาพ 
1.  นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนตาม
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  5  ประการ  
ได้แก่ ด้านทักษะการคิด  การมีวินัย  
ความซื่อสัตย์  ความพอเพียง และการมี
จิตสาธารณะ 
2.  นักเรียนมีความตระหนักถึงโทษของ
การขาดคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  5  
ประการ 
3.  คณะครู   บุคลากรทางการศึกษา
และนักเรียนทุกคนร่วมคิดป้องกันการ
ทุจริต 

1. ประเมินผลตามสภาพจริง 
2. การตอบแบบสอบถาม 
3. ประเมินความพึงพอใจ 

1.  กิจกรรมตามโครงการ 
2.  แบบสอบถาม 
3.  แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1 โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  ปฏิบัติหน้าท่ี
ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม               
 8.2 คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีจิตสำนึกในการเป็นพลเมืองดี ปฏิบัติงานตามระเบียบวินัย 
และมีความซื่อสัตย์สุจริต 
 8.3 คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน 
สถานศึกษามากยิ่งขึ้น 
 8.4 โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  ปฏิบัติงาน
ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางปฏิบัติ 
 8.5 โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  มีความเข้าใจ
และให้ ความร่วมมือในกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริต ในสถานศึกษา           
 
 


