
 

 

 

 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 

โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการ    โรงเรียนสุจริต 
กลุ่มงาน    บริหารงานวิชาการ 
สนองตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 2 
ตัวช้ีวัดที ่    ข้อ 2 , 3 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์สถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 1  
สอดคล้องกับ ส.ว.ย.โมเดล  ข้อที ่1,3  (สง่างาม , ยอดเยี่ยมเยาวชน)  
ผู้รับผิดชอบ    นางสาววิวรรณ แซ่จิว , นางสาววาสนา บุญมา  
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ    16 พฤษภาคม 2565 – 15 พฤษภาคม 2566 
................................................................................................................................................................... 
1. หลักการและเหตุผล 

การทุจริตเป็นปัญหาสําคัญคอยรุมเร้า กัดกร่อน ความเจริญงอกงามในการพัฒนาประเทศท่ีต้องเร่งรีบ
แก้ไขให้หมดสิ้นไปจากสังคมไทย จากดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน ประจําปี พ.ศ. 2558 (Corruption 
Perceptions Index 2015) ประเทศไทย ได้คะแนน 38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน จัดอยู่ใน
ลําดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และอยู่ในลําดับที่ 3 ในกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งหมายความว่า
สถานการณ์การแก้ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยยังไม่ปรากฏผลเป็นที่พอใจเท่าที่ควร ดังนั้นนโยบายของ
รัฐบาล จึงเน้นให้การบริหารราชการแผ่นดินต้องเป็นไปตามการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ยึดหลักธรรมาภิ
บาล ซึ่งมีองค์ประกอบที่สําคัญคือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม หลัก
ความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน ร่วมกับสํานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตแห่งชาติ ดําเนินกิจกรรมโรงเรียน สพฐ.ใสสะอาด ปราศจาก
คอร์รัปชัน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สืบเนื่องจากโครงการ สพฐ.ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชัน โดยให้สํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พร้อมทั้งให้สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วม
โครงการโรงเรียน สพฐ.ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชัน สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาละ 1 โรงเรียน รวม
ทั้งหมดจํานวน 225 โรงเรียน โดยกําหนดให้โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องเป็นโรงเรียนในโครงการ
โรงเรียนสุจริต และมีพ้ืนฐานในการพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต ประกอบด้วย 
ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และจิตสาธารณะ ซึ่งกระบวนการปลูกฝัง
นักเรียนให้เกิดคุณลักษณะดังกล่าว จะต้องบูรณาการการบริหารจัดการตามภารกิจหลักของโรงเรียน ได้แก่ 
การบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ให้เป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล โดยสัมพันธ์สอดคล้องกับดัชนี 5 ประการของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency  Assessment : ITA) ได้แก่ ความโปร่งใส 
ความพร้อมรับผิดชอบ ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน วัฒนธรรมองค์กร และคุณธรรมการทํางาน
ในหน่วยงาน ซึ่งจะส่งผลให้โรงเรียนมีความพร้อมที่จะรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐสพฐ. มีเป้าหมายในการยกระดับให้ทุกโรงเรียนเป็นโรงเรียนสุจริต ซึ่งโรงเรียน
วัดประยุรวงศาวาสเป็นโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสพฐ.ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชันด้วยเช่นกัน 

 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้  ทักษะกระบวนการคิด  มีวินัย  ซื่อสัตย์  อยู่อย่างพอเพียง  มีจิต
สาธารณะ มีคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต 
 2.2 เพ่ือพัฒนาครู ผู้บริหาร นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา มีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต 
 2.3 เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนและบุคลากรมีค่านิยมท่ีดีเรื่องความสุจริตรู้เท่าทันร่วมป้องกันการทุจริต 
 



3. เป้าหมายการดำเนินงาน 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
      3.1.1 ผู้เรียนได้พัฒนาการเรียนรู้ทักษะกระบวนการคิด  มีวินัย  ซื่อสัตย์  อยู่อย่างพอเพียง   
มีจิตสาธารณะ มีคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ร้อยละ 100 
      3.1.2 ผู้เรียนและบุคลากรมีค่านิยมท่ีดีเรื่องความสุจริตและมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต 
ร้อยละ100 
 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
       ผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียนทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนัก ถึงความซื่อสัตย์สุจริต 
และมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้บริหาร ครู บุคลกร และนักเรียนโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 
5.แผนการดำเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1.  การวางแผน(Planning) 
นำเสนอโครงการต่อผู้บริหาร 

พฤษภาคม 2565 นางสาววาสนา บุญมา 

2. จัดประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือชี้แจงขอบข่าย 
การทำงาน และจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน 

พฤษภาคม 2565 นางสาววาสนา บุญมา 

3. การดำเนินงาน(Doing) 
 
3.1 กิจกรรมถอดบทเรียน 
 

 
 

กรกฎาคม 
 

 
นางสาววิวรรณ แซ่จิว 
หัวหน้าสายชั้น 
นางสาววาสนา บุญมา 

3.2 กิจกรรมบริษัทสร้างความดี 
 

 
 
ตลอดปีการศึกษา 

นางสาวชนินันท์ คล้ายมณี 
นางสาวคณิศร พันธุ์ทอง 
นายจิรายุ จันทร์ดอน 
นางสาววรัญญา สุขลิ้ม 

 
3.3 กิจกรรม ป.ป.ช. สพฐ.น้อย 
 

 
กันยายน 

นางชุติมา สันตินิวัฒน์ 
นางสาวชนิตา เกียรติขวัญ
บุตร 
นางสาวปุณณฎา ศรีเมือง 
นายจักรนรินทร์ ทองรักษ์ 

 
3.4 กิจกรรมการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริต 

 
กรกฎาคม - กันยายน 

 

นางสาววิวรรณ แซ่จิว 
หัวหน้าสายชั้น 
นางสาววาสนา บุญมา 

 
3.5 กิจกรรม 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมต่อต้านการทุจริต  

 
ตลอดปีการศึกษา 

นางสาวกิตติพร แข็งขัน 
นางสาวปรียาภรณ์ ทองสุข 
นางสาวอุรุชา จันทน
ภานันท์ 



 
 
3.6 กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ต้านทุจริต (สื่อภาพยนตร์สั้น) 
 

 
 

สิงหาคม 

นายวรากร ดวงประสาท 
นางสาวคณิศร พันธุ์ทอง 
นางสาวอุรุชา จันทน
ภานันท์ 
นายสุทัศน์พันธ์ ปิ่นสุวรรณ
บุตร 

3.7 กิจกรรมการประเมิน ITA Online ของสถานศึกษา
การขยายผลการดำเนินการโครงการโรงเรียนสุจริต 
 
 

 
กรกฎาคม - กันยายน 
 

นายวรากร ดวงประสาท 
นางจาตุรวรรณ โตเร็ว 
นางศิริวัลย์ ปรุงศักดิ์ 
นางสาววาสนา บุญมา 

3.8 กิจกรรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนสุจริตการ
เก็บข้อมูลการประเมินพฤติกรรมความซื่อสัตย์ของ
นักเรียน 

 
ตลอดปีการศึกษา 

นางสาววาสนา บุญมา 
นางสาวจิรัชญา จันทร 
นางสาวรักขณาวัลย์ ช่วงชัย
ชนะ 
นางสาวอุรุชา จันทน
ภานันท์ 

4. ประเมินผล และสรุป มีนาคม  นางสาววาสนา บุญมา 
 
6. งบประมาณ  งบประมาณ รวมทั้งสิ้น  7,000 บาท 
รายละเอียดงบประมาณ 
 

กิจกรรม/รายละเอียดการใช้จ่าย
งบประมาณ 

รวม ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ อ่ืนๆ 

1.จัดประชุมครู 
1.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
     70 บาท x 20 คน 

- ค่าอาหาร 
- ค่ากระดาษ และอุปกรณ์อ่ืน 

 
3,300 

  
 
2,100 

 
 

 
1,200 

 

2. กิจกรรมเข้าค่าย ป.ป.ช.สพฐ.น้อย 
     - ค่ากระดาษ และอุปกรณ์อ่ืน 

1,500    
1,500 

 

3. ค่าของรางวัลสำหรับนักเรียนทำดี  1,200  1,200   
4. กิจกรรมบริษัทสร้างความดี 
    -    ค่าจัดซื้อของต่างๆในการออกร้าน 
    -    ค่ากระดาษ และอุปกรณ์อ่ืนๆ 

1,000   
 

 
1,000 

 

รวม  7,000   
 

 

 



7.  การประเมินผล 

ที ่ ตัวชี้วัด เป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1 ผู้เรียนได้พัฒนากระบวนการเรียนรู้  ทักษะ

กระบวนการคิด  มีวินัย  ซื่อสัตย์  อยู่อย่าง
พอเพียง  มีจิตสาธารณะ มีคุณธรรม 
จริยธรรม และป้องกันการทุจริต 

100 การสอบถาม แบบสอบถาม 

2 ครู ผู้บริหาร นักเรียน และบุคลากรทางการ
ศึกษา มีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต 

100 การสังเกต แบบสังเกต 

3 ผู้เรียนและบุคลากรมีค่านิยมที่ดีเรื่องความ
สุจริตรู้เท่าทัน ร่วมป้องกันการทุจริต 

100 การสอบถาม แบบสอบถาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ครูและนักเรียนโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส มีคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต ประกอบด้วย 
ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และจิตสาธารณะ 
 
 
 
 
 
 

 


