
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ของสถานศึกษา 

 

 

โรงเรียนวัดเขียนเขต 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 

 

 

 



 
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ  โรงเรียนวัดเขียนเขต 

(ปีงบประมาณ 2564-2565) 
หลักการและเหตุผล  

การทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นปัญหาท่ีมีมานาน  และยิ่งมีกระบวนการท่ีมีความซับซ้อน มากขึ้น 
ถือเป็นปัญหาท่ีเกิดขึ้นท้ังในองค์การภาครัฐและเอกชน ซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงขึ้น ส่งผลให้เกิดวิกฤต
ศรัทธาต่อสังคมไทย ปัจจุบันมีการตรวจสอบและเผยแพร่ให้สาธารณชนได้รับทราบ ท าให้ประชาชนให้ความ
สนใจการท างานของภาครัฐมากยิ่งขึ้น  

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เป็นวาระแห่งชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ วันท่ี 19 
ธันวาคม 2549 โดยใช้ช่ือว่า “วาระแห่งชาติด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาล การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐ” ต่อมาคณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันท่ี 6 พฤษภาคม 2551 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐน าแนวทาง
และมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551-2555 ไปใช้เป็น
กรอบ ทิศทางการประสานความร่วมมือในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และแปลง
ยุทธศาสตร์ไปสู่ การปฏิบัติ โดยก าหนดเพิ่มเติมไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
ของส่วนราชการ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติราชการ และการบูรณาการป้องกันและปราบปราม
แก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ัน ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล  

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2557-2559  นโยบายการบริหาร
จัดการท่ีดี มุ่งเน้นเสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐ  และ
พัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน พร้อมท้ังป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐ น าไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม และเป็นเครื่องมือช้ีน าการพัฒนา
หน่วยงานจากทุกภาคส่วน ให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือกันอย่างจริงจังในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต โดยมีวัตถุประสงค์หลัก 4 ประการ คือ  

1) สังคมไทยมีวินัย คุณธรรมและจริยธรรม  
2) เครือข่ายจากทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
3) ระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม กระจาย และถ่วงดุลอ านาจอย่างมีประสิทธิภาพ  
4) สังคมรู้เท่าทัน ร่วมคิดปอ้งกันการทุจริต โดยจะมีการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ 4 ประการ  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ปลูกจิตสานึก ค่านิยม คุณธรรม และจริยธรรม และสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : รวมพลังแผ่นดินป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่หน่วยงานต่อต้านการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : สร้างบุคลากรมืออาชีพป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน  และปราบปรามการทุจริตในส่วนราชการ  
ส านักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) และส านักงาน  
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) ก าหนดให้ส่วนราชการ จัดท า  



แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2559 โดยมีแนวทาง
ในการด าเนินงาน คือ หากส่วนราชการได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และมีการก าหนดแผนงาน/โครงการ/  
กิจกรรม/ตัวช้ีวัด ไว้แล้ว และเห็นว่าสามารถตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติฯ  ได้ก็ให้น าแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ตัวช้ีวัด ดังกล่าว มาบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2559 หากไม่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติฯ ก็ก าหนดขึ้นมาใหม่และน าไปบรรจุไว้
ในแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี ด้วย  โดยก าหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ตัวช้ีวัด ให้เป็นไปตามพันธกิจ และ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของโรงเรียน ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี  โรงเรียน      
วัดเขียนเขต จึงได้จัดท าแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2 ปี    (พ.ศ. 2553 – 2554)  ขึ้น เพื่อเป็น
กรอบในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสถานศึกษา และให้ส่วนราชการ/หน่วยงาน       
ใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปราม  การทุจริตประจ าปีต่อไป  

วัตถุประสงค์  
1. เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตส านึกในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต         

มีคุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินชีวิต และปฏิบัติงาน  
2. เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังมิให้เกิดการทุจริต การปฏิบัติและ/หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบ

ในการปฏิบัติราชการขึ้นภายในหน่วยงานโดยประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเครือข่ายภาคประชาชน
ในการติดตามตรวจสอบแจ้งข้อมูลเบาะแสการประพฤติมิชอบ  

3. เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวัดเขียนเขต มีระบบการท างาน
และการตรวจสอบท่ีเข้มแข็งในการป้องกันการทุจริต  

4. เสริมสร้างศักยภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 
  

ข้อมูลประกอบการจัดท าแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
 

โรงเรียนวัดเขียนเขต ได้จัดท าแผนปอ้งกันและปราบปรามการทุจริตให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท่ีส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนดเป็นข้อมูลประกอบการจัดท าแผน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การติดตามผลความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 โรงเรียนวัดเขียนเขต 

แนวทางการตรวจติดตามผลความก้าวหน้าการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ ปราบปราม
การทุจริตภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ 2564 ด าเนินการดังนี้  

ติดตามผลความก้าวหน้างาน/โครงการ และงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2564 โดยก าหนด
กิจกรรมและแผนผัง (Gantt Chart)   การติดตามผลความก้าวหน้าในห้วงระยะเวลาการในการด าเนินโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการฯ ดังนี้ 

ท่ี กิจกรรม 
ระยะเวลา (เดือน) 

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

และการจัดท าแผนปฏิบั ติการฯ 
ประจ า ปี 2564 ทบทวน/วิเคราะห์
ความเส่ียงต่าง ๆ  

            

2 จัดท าแผนปฏิบัติการฯ ประจ าปี
2564  เสนอคณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้อ านวยการโรงเรียน
ให้ความเห็นชอบ และจัดส่ง
แผนปฏิบัติการฯให้ผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2  

            

3 ส ารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย  

            



4 ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ  
 

            

5 เสนอสรุปผลการด าเนิน งาน ต่อ
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้น ท่ี
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 
เขต 2 

            

6 จัดท าเอกสารรายงานสรุปผลการ
ด าเนินการรายงานส านักงานเขต
พื้ น ท่ี ก าร ศึ ก ษ าป ระถ ม ศึ ก ษ า
ปทุมธาน ีเขต 2 รับทราบต่อไป  

            

 
 
 
 
 
 
 

                                                        ความน า 
หลักการและเหตุผล ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ก าหนดประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของโรงเรียนวัดเขียนเขตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ตัวชี้วัดท่ี 7 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  โดยพิจารณา
จากผลส าเร็จของการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา เพื่อ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  และการจัดการข้อร้องเรียน
เรื่องการทุจริต  การปฏิบั ติหรือละเว้นการปฏิบั ติหน้าท่ีโดยมิชอบของครู บุคลากรทางการศึกษา ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และข้อกล่าวหาครู บุคลากรทางการศึกษา ท่ีไม่ได้ปฏิบัติหน้าท่ีราชการด้วยความ
รับผิดชอบต่อประชาชน  ไม่มีคุณธรรม  ไม่มีจริยธรรม  ไม่ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นท่ี ต้ัง และไม่มี        
ธรรมาภิบาล ตามท่ีมีกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการท่ีเกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564  การตรวจสอบและน าเรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง การแจ้งตักเตือน ด าเนินคดี 
หรืออื่น ๆ ตามระเบียบ ข้อกฎหมายท่ีก าหนดไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
ในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โรงเรียนวัดเขียนเขต ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 นั้น  โรงเรียนวัดเขียนเขตได้ท าการ ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  และผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา โดยก าหนดให้สถานศึกษาต้องจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม



การทุจริตในหน่วยงานของตน เพื่อสนับสนุนและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่า ด้วยการปราบปรามการทุจริต
สถานศึกษา 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
    ยุทธศาสตร์ท่ี  1  เสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยม ให้สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
    ยุทธศาสตร์ท่ี  2  บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
    ยุทธศาสตร์ท่ี  3  เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
    ยุทธศาสตร์ท่ี  4  พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตสถานศึกษา     
 

วิสัยทัศน์  
มุ่งพัฒนาผู้เรียนสให้มีจิตส านึกในความเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ 

ความกตัญญู ภาคภูมิใจในชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย เน้นทักษะ
พื้นฐานการเรียนรู้และพัฒนาตามศักยภาพของตน มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข้งแรง รักษ์ส่ิงแวดล้อม น้อมน า
เศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่เทคโนโลยี มีใจรักษ์พัฒนาท้องถิ่นตน 

 

พันธกิจ 

 1. ปลูกฝังคุณธรรม ส านึกรักท้องถิ่นและความเป็นชาติไทย สืบสานวัฒนธรรรมท่ีดี มีจิตอาสาและอยู่
อย่างพอเพียง 

2. บริหารและบริการการศึกษาแบบมีส่วนร่วม ให้โอกาสในการเข้าเรียนและดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุก
คนอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน 

3. ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร 

4. พัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง ให้มีความช านาญในการบริหารและใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
ปฐมวัย เพื่อจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

5. เร่งรัดพัฒนาความพร้อมในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสารเพื่อการเรียนรู้และการบริหาร
จัดการ 

6. พัฒนาส่ิงแวดล้อม และสุขภาพอนามัยท่ีดี เพื่อคุณภาพชีวิตของนักเรียน ครูและบุคลากร 

วัตถุประสงค ์

 มีการบริหารการจัดการอย่างเป็นระบบ ครูมีจรรยาบรรณ และมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
ครู  ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนอยู่ในระดับดี สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยและอนุรักษ์ทรัพยากรส่ิงแวดล้อม สามารถด ารงตนอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข 

ยุทธศาสตร์และมาตรการ/แนวทางด าเนินงาน  

ยุทธศาสตร์ที่ 1  :  เสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยม ให้สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  



วัตถุประสงค ์

  มุ่งส่งเสริมเสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยมให้แก่สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  โดยมี
ทัศนคติ วิสัยทัศน์ ในการร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบสถานศึกษา  
รวมท้ังการรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ทุกภาคส่วนมีวินัย เคารพกฎหมาย กฎและระเบียบ ท่ีจะเป็น
กลไกในการแก้ไขปัญหา การพัฒนา  ตลอดจนเป็นการวางรากฐานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 
1.  ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

  1.1  เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ให้ปฏิบัติงานและ
ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  1.2  ประยุกต์การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดมรรคผลในทางปฏิบัติ 
  1.3  จัดให้มีหลักสูตรการเรียนรู้หรือการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงแกค่รู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 

2. ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ได้เรียนรู้และปฏิบัติงานตามหน้าท่ีด้วยหลักธรรมาภิบาล  
  2.1  ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจ รวมท้ังมีการ

ฝึกอบรมเพื่อให้ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 
  2.2  ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ได้ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรม  

  2.3  ควบคุม ก ากับ ดูแลการปฏิบัติงาน  การประพฤติปฏิบัติตนของครู  บุคลากรทางการ
ศึกษา นักเรียน ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 

3. ก าหนดให้มีหลักสูตรทางการศึกษาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สถานศึกษา 

  3.1  จัดให้มีหลักสูตรทางการศึกษาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
  3.2  ก าหนดให้หลักสูตรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  เป็นหลักสูตร
บังคับท่ีใช้ฝึกอบรมครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ทุกระดับ 
   3.3  ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการ  ตลอดจนข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  
 4. ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต 
   4.1  ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ปฏิบัติหน้าท่ีราชการ
ด้วยความซื่อสัตย์  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 

วัตถุประสงค ์

          มุ่งประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับทุกภาคส่วนในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการ
สถานศึกษาในการติดตาม ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติ มิชอบในสถานศึกษา   เสริมสร้างและพัฒนา
เครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาให้เป็นกลไกในการตรวจสอบ  ถ่วงดุล  รวมถึงการสร้าง
หลักประกันความปลอดภัยในการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 
1. บูรณาการหน่วยงานสถานศึกษากับองค์กรทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความตระหนักและปลูกจิตส านึก

การเป็นพลเมืองดี 
  1.1. ประสานความร่วมมือทางด้านข้อมูลและการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับ

องค์กรทุกภาคส่วน 
   1.2  ส่งเสริม สนับสนุน องค์กรและบุคลากรทางด้านส่ือสารมวลชนให้มีความเข้มแข็งและ

เป็นอิสระในการท าหน้าท่ีตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนรับทราบ 
                     1.3  ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อท าการเผยแพร่ประชาสัมพันธ ์
                     1.4  เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา 

2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ  
2.1  เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษามีความ 

ต่ืนตัวต่อสภาพปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในสถานศึกษา  
  2.2  สร้างและพัฒนาช่องทางในการรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้มีความสะดวกหลากหลาย

รวมทั้งสร้างหลักประกันความปลอดภัยให้แก่บุคคล หน่วยงานหรือข้อมูลนั้น 
  2.3  ส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
  2.4  ก าหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้แจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้ได้รับรางวัลตอบแทน 
  2.5  ให้องค์กรหรือบุคลากรด้านส่ือสารมวลชนเป็นส่ือกลางในการแสวงหาความร่วมมือเพื่อ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

           3.  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอ านาจทางการศึกษา 

                     3.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 
โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

                     3.2  พัฒนาประสิทธิภาพการติดตามประเมินผลการด าเนินการตามกลยุทธ์จุดเน้น เพื่อ
พัฒนาคุณภาพทางการศึกษา   



ยุทธศาสตร์ที่ 3  :  เสริมสร้างความเข้มแข็งในการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  

วัตถุประสงค ์

           มุ่งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ  ควบคุม  และถ่วงดุลการใช้อ านาจให้เหมาะสม
ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนให้มีศักยภาพ
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ส่งเสริมความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับ
หน่วยงานทุกภาคส่วน  

มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 
  1. พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม พร้อมท้ังสร้างความโปร่งใสและเป็นธรรมในการ
บริหารงานบุคคลภายใต้ระบบคุณธรรม 

1.1  ใหส้ถานศึกษาท่ีมีพันธกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีโครงสร้างของ 
หน่วยงาน  อัตราก าลัง  การบริหารงานบุคคล และงบประมาณท่ีเหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจและความ
รับผิดชอบ 

  1.2 สนับสนุนให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อ านาจระหว่างหน่วยงานสถานศึกษา         
ด้วยกันเอง 

  1.3  ให้สถานศึกษา ควบคุม ก ากับ ติดตาม ประเมินผล การใช้อ านาจในการปฏิบัติงานด้าน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
  2 . สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต 
  2.1 วางแนวทางและส่งเสริมบทบาทความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับ
ภาคเอกชน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
  2.2  ประสานความร่วมมือกับองค์กรภาคเอกชนเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในสถานศึกษา 
           3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร 
                     3.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา 
                     3.2 พัฒนาปรับปรุงและเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการบริหารงานท่ีโปร่งใสและเป็นธรรม 

4. ส่งเสริมประสิทธิภาพการด าเนินงานด้านการจัดระบบการควบคุมภายในและบริหารความเส่ียง 
4.1 ส่งเสริมให้มีการจัดท ารายงานการควบคุมภายในของสถานศึกษา 

  4.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกสถานศึกษามีแผนการตรวจสอบภายในท่ีเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  : พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและปราบปรามการ    
      ทุจริตสถานศึกษา               

วัตถุประสงค ์



            มุ่งพัฒนาสมรรถนะ  และขีดความสามารถให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน  ในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาให้สัมฤทธิผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ไขสภาพปัญหาการ
ทุจริตให้เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง  สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพให้สามารถร่วมมือหรือประสานการปฏิบัติ        
กับองค์กรทุกภาคส่วน  

มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 
1. พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถของครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต 
  1.1 ก าหนดให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ฝึกอบรมหลักสูตรด้านการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต ในสถานศึกษา  เพื่อให้มีความเช่ียวชาญ 
  1.2 ก าหนดให้มีหลักสูตรการศึกษา และหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพด้านการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา   
  2. สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
  2.1  ส่งเสริมให้สถานศึกษาร่วมกันสร้างมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ 
   2.2 ก าหนดให้มีหน่วยงานหลัก เพื่อรับผิดชอบในการติดตามประเมินผล รวมถึงการลงโทษครู 
บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 
  3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

  3.1  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน หลักสูตร
การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี   
     3.2  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติ
หน้าท่ี และแนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ต่าง ๆ  
   4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสร้างองค์ความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
สถานศึกษา  
   4.1  จัดให้มีกิจกรรมการสร้างองค์ความรู้ในเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สถานศึกษาแก ่ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 

  4.2  ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีการแลกเปล่ียนความรู้ และข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริต 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.  โรงเรียนวัดเขียนเขต ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม   
2.  คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีจิตส านึกในการเป็นพลเมืองดี ปฏิบัติงานตามระเบียบ

วินัย และมีความซื่อสัตย์สุจริต    
3.  คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน  มีความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน

สถานศึกษามากยิ่งขึน้  
4.  โรงเรียนวัดเขียนเขต ปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง เป็นแนวทางปฏิบัติ   



5.  โรงเรียนวัดเขียนเขต  มีความเข้าใจและให้ความร่วมมือในกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในสถานศึกษา 

6.  ส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมในสถานศึกษาได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป 
 
 
 
 
 
 
 

บทสรุป 

 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนวัดเขียนเขต  ประจ าปีงบประมาณ      
พ.ศ. 2564 จัดท าขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
สถานศึกษา ปฏิบัติงานในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เกิดผลสัมฤทธิ์
ตามท่ีคาดหวังไว้ ท าให้การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าท่ีของข้าราชการเป็นไปในลักษณะท่ีมีความ
รับผิดชอบ ท าให้ผู้ปกครอง ชุมขน คณะกรรมการสถานศึกษา มีความเช่ือถือในความมีคุณธรรม  ความมี
จริยธรรม การปฏิบัติหน้าท่ีโดยการค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการยึดมั่นใน
หลักธรรมาภิบาล สามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของคณะครู บุคลากรทางการศึกษา 
นักเรียน ให้ลดน้อยลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น      

 ดังนั้น  ในการด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ต้องบูรณาการและ
อาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และจะต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องให้เป็นระบบ   โดยหากมีการบูรณาการ
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอย่างจริงจังและต่อเนื่องแล้ว ก็จะส่งผลต่อการบรรลุตามผลสัมฤทธิ์ท่ีคาดหวังไว้ 
ส่วนราชการและสถานศึกษา ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม  คณะครู บุคลากรทางการศึกษา 
นักเรียน มีความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษามากยิ่งขึ้น  มีจิตส านึกในการเป็น
พลเมืองดี ปฏิบัติงานตามระเบียบวินัย และมีความซื่อสัตย์สุจริต  ทุกภาคส่วนมีความเข้าใจและให้ความร่วมมือ
ในกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และ    
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางปฏิบัติ รวมถึงส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับ
จังหวัดและระดับประเทศให้ยั่งยืนได้  อีกด้วย 

  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชือ่โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อที่ 1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา 

สนองพันธกิจของโรงเรียนข้อที่ 1. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีสมบูรณ์ และอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมโลกได้อย่างมีความสุข 

ลักษณะโครงการ         โครงการต่อเนื่อง         

สนองมาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
           ข้อท่ี 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน                

       ตัวบ่งช้ีย่อยท่ี 1 . มีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
       ตัวบ่งช้ีย่อยท่ี 2 . มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
       ตัวบ่งช้ีย่อยท่ี 3 . ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
       ตัวบ่งช้ีย่อยท่ี 4 . มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา   
             ข้อท่ี 2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และ                       
                          ทุกกลุ่มเป้าหมาย 



สนองมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 
   ข้อท่ี 1.2  มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
   ข้อท่ี 1.3  มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
  มาตรฐานที่ 3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
   ข้อท่ี 3.1  จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้าน อย่างสมดุลเต็มศักยภาพ   
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสมฤทัย    หารไชย   นางสาววันทนา  วรรณดี 
ระยะเวลาด าเนินการ  1 เม.ย.   2564  - 31 มีนาคม   2565 

 
1. หลักการและเหตุผล 
   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 พ.ศ. 2555 – 2559 เน้นพัฒนาคนให้มีคุณธรรม น า

ความรู้ มีภูมิคุ้มกัน โดยมุ่งเตรียมเด็กและเยาวชนให้มีจิตใจท่ีดีงาม อยู่ในกรอบของศีลธรรม และมีจิตสาธารณะ 

รวมถึงแนวทางการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการจัดการบริหารประเทศท่ีมุ่งให้ความส าคัญกับการพัฒนา

ศักยภาพของ “คน” ในทุกกลุ่มทุกภาคส่วนของสังคมไทยให้มีพื้นฐานทางจิตใจท่ียึดมั่นใน “คุณธรรม” มีความ

ซื่อสัตย์สุจริต และ “ความรอบรู้” อันเป็นเงื่อนไขท่ีจะท าให้เกิดการประพฤติปฏิบัติตนได้อย่าง “มีเหตุมีผล” 

รู้จักสิทธิหน้าท่ี และความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองไทยตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง

เป็นประมุข สามารถผนึกก าลังพลังเป็นเครือข่ายท่ีเข้มแข็ง นอกจากนี้ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.

2542 และแผนการศึกษาแห่งชาติ แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ต้ังแต่ฉบับแรกจนถึงฉบับปัจจุบัน ก็เน้นให้มี

การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียนมาโดยตลอด 

 การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ต้องอาศัยสถาบันหลักของสังคมท้ังสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา 
สถาบันศาสนา  แสดงบทบาทให้เกิดผลในทางปฏิบัติในการกล่อมเกลาปลูกฝัง คุณธรรมจริยธรรม โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง “ความซื่อสัตย์” ดังนั้นแนวทางแนวทางเสริมสร้างความซื่อตรงในสังคมไทย ต้องให้สถาบันหลักของ
สังคมท้ังสาม ซึ่งเรียกว่า “บวร” ร่วมแรงร่วมใจในการปลูกฝังเสริมสร้างละกล่อมเกลาสมาชิกในสังคม โดน
เฉพาะอย่างยิ่งเด็กและเยาวชน โดยใช้หลักธรรมทางศาสนา แนวพระราชด ารัสหรือพระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หลักความพอเพียงและหลักราชการในด้านความซื่อตรงของพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ต้องมี “ต้นแบบท่ีดี” จากผู้น าประเทศ ผู้น าในสถาบันต่างๆ ท้ังผู้น าครอบครัว ผู้น าชุมชน 
ผู้น าสังคม  อีกท้ังต้องสร้างระบบและกระบวนการยกย่องเชิดชูดูแลคนดีท่ีซื่อสัตย์อย่างเป็นรูปธรรม 
 โรงเรียนวัดเขียนเขต ได้ก าหนดจุดเน้นการขับเคล่ือนนโยบายเรื่องการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 
ความซื่อสัตย์สุจริต ความมีวินัย ความรับผิดชอบ จิตอาสา การช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ความเสมอภาค 
การเสียสละ และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ในช่วงท่ีผ่านมา การเรียนการสอนในโรงเรียนทุกระดับการศึกษา ได้มี
การสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมไว้ในหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้  กิจกรรม/โครงการ จึงจัดกิจกรรมท่ีสร้าง
จิตส านึก เรื่องการซื่อสัตย์สุจริตปฏิเสธ การโกงทุกรูปแบบ 



 โรงเรียนวัดเขยีนเขตจึงเร่งด าเนินการปลูกฝังคุณธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม และการต่อต้านการทุจริต
ใหน้ักเรียนอย่างต่อเนื่อง 
 
2. วัตถุประสงค์ 
       2.1 เพื่อพัฒนานักเรียนเป็นเยาวชนที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะของนักเรียนท่ีดีเรื่องความ 

        มีวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียงและมีจิตสาธารณะ 

        2..2   เพื่อให้นักเรียนปรับเปล่ียนพฤติกรรมการแสดงออกที่ดีเป็นท่ียอมรับของสังคม 

3. เป้าหมาย 
   3.1 เชิงปริมาณ 
         1  นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับการพัฒนาเป็นเยาวชนที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความมวีินัย ความ  

                   ซื่อสัตย์สุจริต 

          2  นักเรียนร้อยละ 80 เป็นเยาวชนที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมความมีวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต 

   3.2 เชิงคุณภาพ 
          1 นกัเรียนเป็นเยาวชนท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความมีวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต 
 2  นักเรียนสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสงบสุข 
 3  นักเรียนมีค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 

 

 

 

 

 

 
4. กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกกรมที่ 1  
กิจกรรมของหายได้คืน 
1. ข้ันเตรียม (Plan)   
1. แต่งต้ังคณะกรรมการโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) 
2.ประชุม ครู นักเรียน  เพื่อสร้างความตระหนักตาม
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของมาตรฐานด้านผู้เรียนของ

16 พ.ค.- มิ.ย.64 นางสมฤทัย    หารไชย   
นางสาววันทนา  วรรณดี 



กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

สถานศึกษาบูรณาการสอดแทรก คุณธรรม จริยธรรมความมี
วินัย ความซื่อสัตย์สุจริต ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
2. ข้ันปฏิบัติ (DO)   
3.แต่งต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบด าเนินกิจกรรมของหายได้
คืน 
4.จัดท าแบบบันทึกความดี  ของหายได้คืน 

1.มิ.ย.64-31 
มี.ค.65 

นางสมฤทัย    หารไชย   
นางสาววันทนา  วรรณดี 

3. ข้ันติดตามผล (Check)   
5.ติดตามประเมินผล 

6.ประเมินผลด้วยการท าแบบประเมินความพึ่งพอใจของ ครู
และนักเรียน 

15 ก.พ. 65-31 
มี.ค.65 

นางสมฤทัย    หารไชย   
นางสาววันทนา  วรรณดี 

4. ข้ันสรุปรายงานผล (Action)   
7.สรุปและรายงานผล 1 มี.ค.65-31 

มี.ค.65 
นางสมฤทัย    หารไชย   
นางสาววันทนา  วรรณดี 

 
5. งบประมาณที่ใช้ 
 โครงการนี้ใช้งบประมาณ   5,000 บาท   จ าแนกรายการใช้จ่ายดังนี้ 

กิจกรรมและค าชี้แจง 
การใชง้บประมาณ 

เงินงบประมาณ (บาท) เงินนอก

งบประมาณ 

(บาท) 

รวม 

 (บาท) ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

กิจกรรมที่ 1 
กิจกรรมของหายได้คืน 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระดาษ

การ์ด 

กระดาษ A 

4  

ปากกา 

5,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,000 

 

 



 
 
 
 
หมายเหตุ  การใช้จ่ายงบประมาณถัวเฉล่ียการจ่ายทุกรายการ 
6. การติดตามประเมินผล 
 
7.การอนุมัติโครงการ 
 
(ลงช่ือ)........................................ผู้เสนอโครงการ  ลงช่ือ)........................................ผู้เสนอโครงการ 
       (นางสมฤทัย    หารไชย)          (นางสาววันทนา   วรรณดี) 
        ต าแหน่ง  ครู                                 ต าแหน่ง ครู 
 
 
(ลงช่ือ)........................................ผู้เหน็ชอบโครงการ          (ลงช่ือ).....................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (........................................)                                       (......................................)   
    หัวหน้ากลุ่มงานบริหารท่ัวไป                                      รองผู้อ านวยกลุ่มงานบริหารท่ัวไป 
 
(  ) อนุมัติ    (  ) ไม่อนุมัติ 
  
       ว่าท่ีร้อยตรี........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
           (อรรถสิทธิ์  เนตรทิพวัลย์)  
      ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเขียนเขต    
 

รวมทั้งสิ้น   5,000   5,000 


