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หลักการและเหตุผล 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กําหนดประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํา 
รับรองการปฏิบัติราชการของโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก)ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตัวชี้วัดที่ 7 
ระดับ ความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยพิจารณาจาก
ผลสําเร็จของการ ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา เพ่ือขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา และการจัดการข้อร้องเรียนเรื่องการ
ทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้น การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของครู บุคลากรทางการศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 และข้อกล่าวหาครู บุคลากร ทางการศึกษา ที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความรับผิดชอบต่อ
ประชาชน ไม่มีคุณธรรม ไม่มีจริยธรรม ไม่คํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ต้ัง และไม่มีธรรมาภิบาล ตามที่มี
กฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการที่ เก่ียวข้องได้กําหนดไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 การ
ตรวจสอบและนําเรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบสวน ข้อเท็จจริง การแจ้งตักเตือน ดําเนินคดี หรืออ่ืนๆ 
ตามระเบียบ ข้อกฎหมายที่กําหนดไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ในการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นั้น โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก)ได้ทําการ ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล
จากแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม การทุจริตสถานศึกษา และผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยกําหนดให้สถานศึกษาต้อง
จัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตในหน่วยงานของตน เพ่ือสนับสนุนและสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างจิตสํานึก ค่านิยม ให้สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและปราบปรามการ  

         ทุจริตในสถานศึกษา 

วิสัยทัศน์ 

“ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ผู้ปกครอง ชุมชน 
คณะกรรมการ สถานศึกษา ร่วมมือร่วมใจป้องกันและปราบปรามการทุจริต” 
พันธกิจ 

1. เสริมสร้างจิตสํานึกและค่านิยม ให้กับครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ยึดหลักธรรมาภิบาล  
2. บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนเพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริตในสถานศึกษา  
3. ส่งเสริมบทบาทผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและ 

ปราบปรามก  
4. สร้างกลไกและพัฒนาระบบการตรวจสอบ ถ่วงดุลการใช้อํานาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความ

เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ  
5. ส่งเสริม/สนับสนุนการจัดการองค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  

อย่างจริงจัง และต่อเนื่อง 
 



วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงานของส่วนราชการภายในสถานศึกษาให้มี ความโปร่งใส และ
เป็นธรรม  

2. เพ่ือส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ปฏิบัติงานด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต และ
รับผิดชอบต่อประชาชน 

3. เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษา ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และนําหลักปรัชญา  

เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติ 

4. เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการ  

ทุจริตยุทธศาสตร์และมาตรการ/แนวทางดําเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : เสริมสร้างจิตสํานึก ค่านิยม ให้สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
วัตถุประสงค์ 

มุ่งส่งเสริมเสริมสร้างจิตสํานึกและค่านิยมให้แก่สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมี
ทัศนคติ วิสัยทัศน์ ในการร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบสถานศึกษา 
รวมทั้งการรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ทุกภาคส่วนมีวินัย เคารพกฎหมาย กฎและระเบียบ ที่จะเป็น
กลไกในการแก้ไขปัญหา การพัฒนา ตลอดจนเป็นการวางรากฐานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
มาตรการ/แนวทางดําเนินงาน  
1. ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1.1 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ให้ปฏิบัติงานและดําเนิน  
ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1.2 ประยุกต์การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดมรรคผลในทางปฏิบัติ 
1.3 จัดให้มีหลักสูตรการเรียนรู้หรือการฝึกอบรมเก่ียวกับการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

แก่ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน  
2. ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ได้เรียนรู้และปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยหลัก ธรรมาภิบาล  

2.1 ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งมีการฝึกอบรม 
เพ่ือให้ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 

2.2 ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ได้ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทาง 
คุณธรรมและจริยธรรม 

2.3 ควบคุม กํากับ ดูแลการปฏิบัติงาน การประพฤติปฏิบัติตนของครู บุคลากรทางการศึกษา  
นักเรียน ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 
3. กําหนดให้มีหลักสูตรทางการศึกษาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สถานศึกษา  

3.1 จัดให้มีหลักสูตรทางการศึกษา/หลักสูตรการฝึกอบรม ด้านการป้องกันและปราบปรามการ 
ทุจริตสถานศึกษา 

3.2 กําหนดให้หลักสูตรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา เป็นหลักสูตร 
บังคับที่ใช้ฝึกอบรมครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ทุกระดับ 

3.3 ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการ ตลอดจนข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตสถานศึกษา  



4. ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชูความดี ความซ่ือสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต 
4.1 ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วย 

ความซ่ือสัตย์ สุจริต เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
4.2 รณรงค์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สังคมมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการ 

ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
4.3 ส่งเสริม เชิดชู หน่วยงานหรือบุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการ 

ทุจริตสถานศึกษา 
4.4 ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างค่านิยมในการป้องกันและปราบปรามการ  

ทุจริตสถานศึกษา 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  
วัตถุประสงค์ 
มุ่งประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับทุกภาคส่วนในการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต
สถานศึกษา ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการ สถานศึกษาในการติดตาม 
ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติ มิชอบในสถานศึกษา เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่าย ผู้ปกครอง ชุมชน 
คณะกรรมการสถานศึกษาให้เป็นกลไกในการตรวจสอบ ถ่วงดุล รวมถึงการสร้างหลักประกัน ความปลอดภัยใน
การแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
มาตรการ/แนวทางดําเนินงาน 
1. บูรณาการหน่วยงานสถานศึกษากับองค์กรทุกภาคส่วนเพ่ือสร้างความตระหนักและปลูกจิตสํานึกการ เป็น
พลเมืองดี  

1.1 ประสานความร่วมมือทางด้านข้อมูลและการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับ 
องค์กรทุกภาคส่วน 

1.2 ส่งเสริม สนับสนุน องค์กรและบุคลากรทางด้านสื่อสารมวลชนให้มีความเข้มแข็งและเป็น 
อิสระในการทําหน้าที่ตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนรับทราบ 

1.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบอินเทอร์เน็ต เพ่ือทําการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา โดยมีเว็บบอร์ดเพ่ือติดต่อสื่อสารระหว่างกัน 

1.4 เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา  
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 

2.1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษามีความ 
ต่ืนตัวต่อสภาพปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในสถานศึกษา 

2.2 สร้างและพัฒนาช่องทางในการรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้มีความสะดวกหลากหลาย 
รวมทั้งสร้างหลักประกันความปลอดภัยให้แก่บุคคล หน่วยงานหรือข้อมูลนั้น 

2.3 ส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
24 กําหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้แจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้ได้รับรางวัลตอบแทน 
2.5 ให้องค์กรหรือบุคลากรด้านสื่อสารมวลชนเป็นสื่อกลางในการแสวงหาความร่วมมือเพ่ือ 

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  
3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอํานาจทางการศึกษา 

3.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา  
โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 



3.2 พัฒนาประสิทธิภาพการติดตามประเมินผลการดําเนินการตามกลยุทธ์จุดเน้น เพ่ือพัฒนา  
คุณภาพทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
วัตถุประสงค์ 

มุ่งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อํานาจให้เหมาะสมชัดเจน และมี
ประสิทธิภาพ สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต ส่งเสริมความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับหน่วยงานทุกภาค
ส่วน  
มาตรการ/แนวทางดําเนินงาน 
1. พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม พร้อมทั้งสร้างความโปร่งใสและเป็นธรรมในการบริหารงาน
บุคคลภายใต้ระบบคุณธรรม 

1.1 ให้สถานศึกษาที่มีพันธกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีโครงสร้างของหน่วยงาน 
อัตรากําลัง การบริหารงานบุคคล และงบประมาณที่เหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจและความรับผิดชอบ 

1.2 สนับสนุนให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อํานาจระหว่างหน่วยงานสถานศึกษาด้วยกันเอง 
1.3 ให้สถานศึกษา ควบคุม กํากับ ติดตาม ประเมินผล การใช้อํานาจในการปฏิบัติงานด้านการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริต  
2. สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต 

2.1 วางแนวทางและส่งเสริมบทบาทความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชน 
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

2.2 ประสานความร่วมมือกับองค์กรภาคเอกชนเก่ียวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ในสถานศึกษา 
3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร 

3.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา 
3.2 พัฒนาปรับปรุงและเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการบริหารงานที่โปร่งใสและเป็นธรรม 

4. ส่งเสริมประสิทธิภาพการดําเนินงานด้านการจัดระบบการควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง 
4.1 ส่งเสริมให้มีการจัดทํารายงานการควบคุมภายในของสถานศึกษา 
4.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกสถานศึกษามีแผนการตรวจสอบภายในที่เป็นระบบและมี 

ประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 สถานศึกษา 
วัตถุประสงค์ 

มุ่งพัฒนาสมรรถนะ และขีดความสามารถให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกัน และ
ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาให้สัมฤทธิผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือแก้ไขสภาพปัญหาการทุจริตให้เป็น 
ระบบอย่างต่อเนื่อง สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพให้สามารถร่วมมือหรือประสานการปฏิบัติกับองค์กรทุกภาคส่วน 
มาตรการ/แนวทางดําเนินงาน 
1. พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถของครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและ 
ปราบปราม  

1.1 กําหนดให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ฝึกอบรมหลักสูตรด้านการป้องกันและ 



ปราบปรามการทุจริต ในสถานศึกษา เพ่ือให้มีความเชี่ยวชาญ 
1.2 กําหนดให้มีหลักสูตรการศึกษา และหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพด้านการป้องกันและ 

ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
2. สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

2.1 ส่งเสริมให้สถานศึกษาร่วมกันสร้างมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ 
2.2 กําหนดให้มีหน่วยงานหลัก เพ่ือรับผิดชอบในการติดตามประเมินผล รวมถึงการลงโทษ 

ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 
3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน หลักสูตรการ  
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ 
และแนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ต่าง ๆ 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสร้างองค์ความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา  

4.1 จัดให้มีกิจกรรมการสร้างองค์ความรู้ในเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  
แก่ ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 

4.2 ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีการแลกเปลี่ยนความรู้ และข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต 
 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1. โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม 
2. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีจิตสํานึกในการเป็นพลเมืองดี ปฏิบัติงานตาม - ระเบียบ

วินัย และมีความซ่ือสัตย์สุจริต 
3. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการ 

ทุจริตในสถานศึกษามากยิ่งขึ้น 
4. โรงเรียนโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก)ปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางปฏิบัติ 
5. โรงเรียนโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก)มีความเข้าใจและให้ความร่วมมือในกิจกรรมการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา 
6. ส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมในสถานศึกษาได้อย่างม่ันคงและยั่งยืนตลอดไป 

บทสรุป 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก)ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 จัดทําขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงานในด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตของสถานศึกษา ปฏิบัติงานในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เกิด
ผลสัมฤทธิ์ตามที่คาดหวังไว้ ทําให้การปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่มีความ
รับผิดชอบ ทําให้ผู้ปกครอง ขุมขน คณะกรรมการสถานศึกษา มีความเชื่อถือในความมีคุณธรรม ความมี
จริยธรรม การปฏิบัติหน้าที่โดยการ คํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการยึดม่ันในหลัก
ธรรมาภิบาล สามารถแก้ไขปัญหาการ ทุจริตและประพฤติมิชอบของคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 
ให้ลดน้อยลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 

 



 
ดังนั้น ในการดําเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ต้องบูรณาการและ

อาศัย ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และจะต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องให้เป็นระบบ โดยหากมีการบูรณาการความ
ร่วมมือ จากทุกภาคส่วนอย่างจริงจังและต่อเนื่องแล้ว ก็จะส่งผลต่อการบรรลุตามผลสัมฤทธิ์ท่ีคาดหวังไว้ ส่วน
ราชการและ สถานศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 
มีความรู้เรื่อง การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษามากยิ่งขึ้น มีจิตสํานึกในการเป็นพลเมืองดี 
ปฏิบัติงานตาม ระเบียบวินัย และมีความซ่ือสัตย์สุจริต ทุกภาคส่วนมีความเข้าใจและให้ความร่วมมือในกิจกรรม
การป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเป็น แนวทางปฏิบัติ รวมถึงส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับจังหวัดและ
ระดับประเทศให้ยั่งยืนได้อีกด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก) 

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

ประจ าปีการศึกษา 2565 

ชื่อโครงการ โรงเรียนสุจริต(หลักสูตรต้านทุจริต) 

แผนงาน  กลุ่มบริหารงานบุคคล 

สอดคล้องกับพันธกิจ สพฐ :  ข้อท่ี ๑ คุณภาพผู้เรียน 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย/ขั้นพ้ืนฐาน 

     มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน  
          ข้อที่ 1.1 , 1.2 
     มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
     ข้อที่ 3.1 – 3.5   
สนับสนุนกลยุทธ์โรงเรียน ข้อท่ี 1 ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

สนับสนุนนโยบายโรงเรียน         ข้อท่ี 2 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้เต็มตามศักยภาพ ฯ 

ลักษณะโครงการ    ใหม่    ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาในการด าเนินการ       ระหว่าง 1 เมษายน 2565 – 31 มีนาคม  2566 
     ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 

 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
ผู้รับผิดชอบ   ........................................... 

1. หลักการและเหตุผล   

 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2545 ได้ก าหนดแนวทางในการจัด
การศึกษา ก าหนดไว้ 9 หมวด  อันประกอบด้วย ความมุ่งหมายและหลักการ สิทธิหน้าท่ีทางการศึกษา ระบบการศึกษา 
แนวทางจัดการศึกษาโครงสร้างและการบริหารจัดการ มาตรฐานและการประกันคุณภาพ ครูและบุคลากร ส่ือและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา และทรัพยากรทางการศึกษา เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี เก่ง และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 ตามระเบียบการวัดผลและประเมินผล ก าหนด ให้สถานศึกษาและสถานประกอบการพิจารณาท าการประเมินผลการ
เรียน รายวิชาเมื่อส้ินภาคเรียน หรือเมื่อส้ินสุการเรียนหรือการเรียนหรือการปฏิบัติงานในทุกรายวิชา 

2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดทักษะ 5 ด้านได้แก่ 1) ทักษะกระบวนการคิด ๒) มีวินัย ๓) ซ่ือสัตย์สุจริต ๔)อยู่อย่าง
พอเพียง ๕) มีจิตสาธารณะ 
2.2 เพ่ือให้ผู้เรียนแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวม รู้ถูกผิด และน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
๒.3 เพ่ือปลูกฝังความซ่ือสัตย์สุจริตให้กับนักเรียน 

   

3. เป้าหมาย  
 3.1 ด้านปริมาณ    นักเรียนช้ันประถมศึกษาจ านวน 148 คน  



 3.2 ด้านคุณภาพ    

  ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีระดับคุณภาพด้านทักษะโรงเรียนสุจริตในระดับ ดี ข้ึนไป 

ร้อยละ 80 ของผู้เรียนสามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวมได้  ประเมิน
ผ่านการใช้หลักสูตรด้านทุจริต 

 4. งบประมาณ/เป้าหมาย/แหล่งงบประมาณ 

โครงการ/งาน/กิจกรรม 

เป้าหมาย 

(ระบุ/คน) 

แหล่งงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ เงินอุดหนุน
จัดการเรียน

การสอน 

เงินอุดหนุนตาม
วัตถุประสงค์ 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

เงิน
อ่ืนๆ 

กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรม 
นักเรียน 148 คน 5,๐๐๐     

นายพงพัฒศ์  ฌาศิส 

 

รวม 5,๐๐๐ (ห้าพันบาทถ้วนบาทถ้วน) 

 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง    

5. วิธีการด าเนินงาน/งบประมาณ/ระยะเวลา/ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ (บาท) วัน/เดือน/ ปี หมายเหตุ 

ขั้นเตรียมการ (P) 
-เสนอโครงการ/กิจกรรม บรรจุลงใน
แผนปฏิบัติการประจ าปี 

๒๐๐ เม.ย.65  

-แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินกิจกรรม ๓๐๐ เม.ย.65  

ขั้นด าเนินการ (D) 
-ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานและผู้ที่
เก่ียวข้อง 

๕๐๐ 
เม.ย.65  

-จัดเตรียมเอกสารงานหลักสูตร ๒.๕๐๐ เม.ย.65 – มี.ค. 65  
ขั้นตรวจสอบการด าเนินการ ( C ) 
-จัดท าเครื่องมือประเมินผลกิจกรรม ๕๐๐ เม.ย.65  
-ด าเนินการประเมินผลตามขั้นตอน - เม.ย.65 – มี.ค. 65  
ขั้นแก้ไขปรับปรุง (A) 
-ปรับปรุงแก้ไขผลการด าเนินกิจกรรม ๕๐๐ เม.ย.66  
-พัฒนากิจกรรมให้มีคุณภาพในครั้งต่อไป ๕๐๐ เม.ย.66  
-การเผยแพร่ผลงานโครงการ/กิจกรรม (A) ๕๐๐ มี.ค. 65  

 

 

 



6. ตัวชี้วัดความส าเร็จ/การประเมินผล 

ท่ี ตัวชี้วัดความส าเร็จ ขั้นตอนวิธีประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ประเมิน 

1 ผลผลิต (Outputs ) 

(ผลท่ีเกิดข้ึนทันที) 

ประเมินผ่านกิจกรรมการสอน แบบประเมิน 

2 ผลลัพธ์ (Outcome )  
(ผลท่ีเกิดขึ้นระยะยาว) 

ประเมินผ่านกิจกรรมการสอน แบบประเมิน 

 

7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 1.  สถานศึกษาเป็นแหล่งบ่มเพาะความรู้เร่ืองความสุจริตผ่านหลักสูตรต้านทุจริต 
๒.  ผู้เรียนแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวม รู้ถูกผิด และน าไปใช้ใน 

     ชีวิตประจ าวันได้ 
3.  ผู้เรียนได้รับการปลูกฝังค่านิยมความซ่ือสัตย์สุจริต 

 

 


