
 

 

 

 
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจ าปี 

โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 

 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 

 

 

 

 



โครงการ     โรงเรียนสุจริต 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์แห่งชาติ  ข้อ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการ 
     ภาครัฐ  
สอดคล้องกับ มฐ. 2   กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ข้อ 
     2, ข้อ 3 
นโยบายการจัดการศึกษา ข้อ 6 การจัดสรรและการกระจายทรัพยากรให้ท่ัวถึงทุก

กลุ่มเป้าหมายรวมถึงการระดมทรัพยากรทางการศึกษาจากความ
ร่วมมือทุกภาคส่วน 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์สถานศึกษา เสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ให้มีคุณธรรม 
จริยธรรมตามแนววิถีพุทธ เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ในรูปแบบ 
ส.ว.ย.โมเดล และปฏิบัติตนตามแนวชีวิตวิถีใหม่ 

สอดคล้องกับ ส.ว.ย.โมเดลข้อ  1. สง่างาม   
2. วิชาการเป่ียม  
3. ยอดเยี่ยมเยาวชน  

ผู้รับผิดชอบ    นางสาววิวรรณ  แซ่จิว ,  นางสาววาสนา บุญมา 
กลุ่มงาน    บริหารงานวิชาการ 
ลักษณะโครงการ   โครงการท าต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ    1 พฤษภาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565 
สถานที ่    โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 
................................................................................................................................................................... 

1. หลักการและเหตุผล 
การทุจริตเป็นปัญหาส าคัญคอยรุมเร้า กัดกร่อน ความเจริญงอกงามในการพัฒนาประเทศท่ีต้องเร่งรีบ

แก้ไขให้หมดส้ินไปจากสังคมไทย จากดัชนีช้ีวัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน ประจ าปี พ.ศ. 2558 (Corruption 
Perceptions Index 2015) ประเทศไทย ได้คะแนน 38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน จัดอยู่ในล าดับ
ท่ี 76 จาก 168 ประเทศท่ัวโลก และอยู่ในล าดับท่ี 3 ในกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งหมายความว่าสถานการณ์การ
แก้ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยยังไม่ปรากฏผลเป็นท่ีพอใจเท่าท่ีควร ดังนั้นนโยบายของรัฐบาล จึงเน้นให้
การบริหารราชการแผ่นดินต้องเป็นไปตามการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี ยึดหลักธรรมาภิบาล ซึ่งมี
องค์ประกอบท่ีส าคัญคือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม หลักความ
รับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตแห่งชาติ ด าเนินกิจกรรมโรงเรียน สพฐ.ใสสะอาด ปราศจาก
คอร์รัปชัน ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีสืบเนื่องจากโครงการ สพฐ.ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชัน โดยให้ส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พร้อมท้ังให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วม
โครงการโรงเรียน สพฐ.ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชัน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาละ 1 โรงเรียน รวม
ท้ังหมดจ านวน 225 โรงเรียน โดยก าหนดให้โรงเรียนท่ีได้รับการคัดเลือกจะต้องเป็นโรงเรียนในโครงการ
โรงเรียนสุจริต และมีพื้นฐานในการพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต ประกอบด้วย 



ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และจิตสาธารณะ ซึ่งกระบวนการปลูกฝัง
นักเรียนให้เกิดคุณลักษณะดังกล่าว จะต้องบูรณาการการบริหารจัดการตามภารกิจหลักของโรงเรียน ได้แก่ 
การบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารท่ัวไป ให้เป็นไปตามหลักธรร
มาภิบาล โดยสัมพันธ์สอดคล้องกับดัชนี 5 ประการของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ( Integrity and Transparency  Assessment : ITA) ได้แก่ ความโปร่งใส 
ความพร้อมรับผิดชอบ ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน วัฒนธรรมองค์กร และคุณธรรมการท างาน
ในหน่วยงาน ซึ่งจะส่งผลให้โรงเรียนมีความพร้อมท่ีจะรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐสพฐ. มีเป้าหมายในการยกระดับให้ทุกโรงเรียนเป็นโรงเรียนสุจริต ซึ่งโรงเรียน
วัดประยุรวงศาวาสเป็นโรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการโรงเรียนสพฐ.ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชันด้วยเช่นกัน 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้  ทักษะกระบวนการคิด  มีวินัย  ซื่อสัตย ์ อยู่อย่างพอเพียง  มีจิต
สาธารณะ มีคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต 
 2.2 เพื่อพัฒนาครู ผู้บริหาร นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา มีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต 
 2.3 เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนและบุคลากรมีค่านิยมท่ีดีเรื่องความสุจริตรู้เท่าทันร่วมป้องกันการทุจริต 
 
3. เป้าหมายการด าเนินงาน 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
      3.1.1 ผู้เรียนได้พัฒนาการเรียนรู้ทักษะกระบวนการคิด  มีวินัย  ซื่อสัตย ์ 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.แผนการด าเนินงาน 
 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1.  การวางแผน(Planning) 
น าเสนอโครงการต่อผู้บริหาร 

พฤษภาคม 2562 นางสาววาสนา บุญมา 

2. จัดประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อช้ีแจงขอบข่าย 
การท างาน และจัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน 

พฤษภาคม 2562 นางสาววิวรรณ  แซ่จิว 

3. การด าเนินงาน(Doing) 
จัดกิจกรรมปลูกฝัง 
3.1 จัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมปลูกฝังความสุจริต 
 
3.2 กิจกรรม “ของหายได้คืน” 
3.3กิจกรรมจิตอาสา 
3.4กิจกรรมออมทรัพย์วันละนิดจิต 
3.5 ประกวดโครงงานคุณธรรมส่งเสริมความสุจริต  
ความรับผิดชอบ วินัย(บูรณาการกับโครงงานคุณธรรม) 

กิจกรรมขับเคลื่อนชุมชน 
3.6 เดินรณรงค์ส่งเสริมความสุจริต 

3.7 เสียงตามสายในโรงเรียน 

3.8 เสียงสะท้อนความสุจริตจากลูกสู่พ่อ – แม่ 

 
 

กรกฎาคม 
 
ตลอดปีการศึกษาตลอด
ปีการศึกษาตลอดปี
การศึกษา 

สิงหาคม 
 

 
กันยายน 

ตลอดปีการศึกษา
กุมภาพันธ ์

 
 
นางสาววาสนา บุญมา 
นายจักรนรินทร์ ทองรักษ์ 
 

นางสาววาสนา บุญมา 
นางศิริวัลย์ ปรุงศักดิ์ 
ครูประจ าช้ันป 1-6 
นายจักรนรินทร์ ทองรักษ ์
 
 
นางสาวจิรัชญา  จันทร 
ครูเวรประจ าวัน 
นางสาววาสนา บุญมา 

4. ประเมินผล และสรุป มีนาคม  นางสาววาสนา บุญมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. งบประมาณ  งบประมาณ รวมทั้งส้ิน  7,000 บาท 
รายละเอียดงบประมาณ 

กิจกรรม/รายละเอียดการใช้จ่าย
งบประมาณ 

รวม ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ อื่นๆ 

1.จัดประชุมครู 
1.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
     70 บาท x 30 คน 

- ค่าอาหาร 
- ค่ากระดาษ และอุปกรณ์อื่น 

 
3,300 

  
2,100 
 

 
 

1,200 

 

2. กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมนักเรียน 
     - ค่ากระดาษ และอุปกรณ์อื่น 

1,500    
1,500 

 

3. ค่าของรางวัลส าหรับนักเรียนท าดี  1,200  1,200   
4. กิจกรรมรณรงค์ 
    -    ค่ากระดาษส าหรับรณรงค์ 

1,000   
 

 
1,000 

 

รวม  7,000   
 

 

7.  การประเมินผล 

ท่ี ตัวชี้วัด เป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ 
1 ผู้เรียนได้พัฒนากระบวนการ

เรียนรู้  ทักษะกระบวนการคิด  มี
วินัย  ซื่อสัตย ์ อยู่อย่างพอเพียง  มีจิต
สาธารณะ มีคุณธรรม จริยธรรม และ
ป้องกันการทุจริต 

100 การสอบถาม แบบสอบถาม 

2 ครู ผู้บริหาร นักเรียน และบุคลากร
ทางการศึกษา มีส่วนร่วมในการป้องกัน
การทุจริต 

100 การสังเกต แบบสังเกต 

3 ผู้เรียนและบุคลากรมีค่านิยมท่ีดีเรื่อง
ความสุจริตรู้เท่าทัน ร่วมป้องกันการทุจริต 

100 การสอบถาม แบบสอบถาม 

 
 
 
 
 
 



8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ครูและนักเรียนโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส มีคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต ประกอบด้วย 
ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และจิตสาธารณะ 
 

ผู้เสนอโครงการ 
................................................... 

(นางสาววาสนา บุญมา) 
ครูโรงเรียนวัดประยรุวงศาวาส 

 
ผู้อนุมัติโครงการ 

 
.................................................. 

(นายสมชาย  ถนอมวงศ์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดประยรุวงศาวาส 

 
ผู้เห็นชอบโครงการ 

..................................................... 
(พระเทพปวรเมธี) 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 

 
 

 


