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แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ โรงเรียนอนุบาลเขียงใหม่ 

(ปีงบประมาณ 2565) ที่มา/หลักการและเหตุผล 

การทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นปญหาที่มีมานาน และยิ่งมีกระบวนการที่มีความซับซ้อนมากขึ้น ถือ
เป็นปญหาที่เกิดขึ้นทั้งในองคการภาครัฐและเอกชน ซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงขึ้น ส่งผลให้เกิดวิกฤตศรัทธา ตอ
สังคมไทย ปจจุบันมีการตรวจสอบและเผยแพรใหสาธารณชนได้รับทราบ ทําให้ประชาชนให้ความสนใจการ 
ทํางานของภาครัฐมากยิ่งข้ึน 

การปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เป็นวาระแหงชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 
2549 โดยใช้ชื่อวา “วาระแหงชาติดานจริยธรรม ธรรมาภิบาล การปองกันการทุจริตประพฤติ มิชอบ ในภาครัฐ” 
ตอมาคณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2551 เห็นชอบใหหนวยงานภาครัฐนําแนวทางและ มาตรการตาม
ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551-2555 ไปใชเป็นกรอบ ทิศทางการ
ประสานความรวมมือในการดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริต และแปลงยุทธศาสตรไปสู การ ปฏิบัติ 
โดยกําหนดเพิ่มเติมไวในแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการประจําปของสวนราชการ ซึ่งจะกอใหเกิด
ประโยชนในการปฏิบัติราชการ และการบูรณาการปองกันและปราบปรามแกไขปญหาการทุจริต คอรรัปชั่น 
ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล 

ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2562-2564 นโยบายการ บริหารจัดการที่ดี มุ่ง
เนนเสริมสรางมาตรฐานดานคุณธรรม จริยธรรม ใหแกขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ และ พัฒนาความโปรงใสใน
การปฏิบัติงาน พรอมทั้งปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของขาราชการ และเจาหนาที่ของรัฐ 
นําไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม และเป็นเครื่องมือชี้นําการพัฒนาหนวยงานจาก ทุกภาคสวน ใหเกิด
การบูรณาการความรวมมือกันอยางจริงจังในการปองกันและปราบปรามการทุจริต โดยมี วัตถุประสงคหลัก 4 
ประการ คือ 

1) สังคมไทยมีวินัย คุณธรรมและจริยธรรม  

2) เครือขายจากทุกภาคสวน มีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต  

3) ระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม กระจาย และถวงดุลอานาจอยางมีประสิทธิภาพ  

4) สังคมรเทาทน รวมคิดปองกันการทุจริต โดยจะมีการดําเนินการตามยุทธศาสตร 4ประการ 



ยุทธศาสตรที่ 1 : ปลูกจิตสานึก คานิยม คุณธรรม และจริยธรรม และสรางวินัยแกทุกภาคสวน ยุทธศาสตรที่ 2 : 
รวมพลังแผนดินปองกันและปราบปรามการทุจริต ยุทธศาสตรที่ 3 : เสริมสรางความแข็งแกรงแกหนวยงานตอตาน
การทุจริต ยุทธศาสตรที่ 4 : สรางบุคลากรมืออาชีพปองกันและปราบปรามการทุจริต 

การดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกัน และปราบปรามการทุจริตในสวนราชการ สํานักงาน
คณะกรรมการการปองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) และสํานักงาน คณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.) กําหนดใหสวนราชการ จัดทํา แผนปฏิบัติการปอง
กันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีแนวทางใน การดําเนินงาน คือ หาก
สวนราชการได้จัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และมีการกําหนดแผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ตัวชี้วัด ไวแลว และ
เห็นว่าสามารถตอบสนองยุทธศาสตรชาติฯ ไดก็ใหนําแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ ตัวชี้วัด ดังกลาว มาบรรจุไว้ใน
แผนปฏิบัติราชการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 หากไม่ตอบสนองตอ
ยุทธศาสตรชาติฯ ก็กําหนดขึ้นมาใหมและนําไปบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการ ควย โดยกําหนดแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ตัวชี้วัด ให้เป็นไปตามพันธกิจ และสอดคลองกับยุทธศาสตรของโรงเรียน 

ดังนั้น เพ่ือให้การดําเนินการเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี โรงเรียนอนุบาลเขียงใหม่ จึงได้จัดทําแผน
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตขึ้นเพื่อเป็นกรอบในการดําเนินการป้องกัน และ ป ราบ ป รามการทุจริต ข อ ง 
ส ถ า น ศึ ก ษ า และให สวน ราชการ / ห น่ ว ย งาน ใชเ้ป็น แนวทางใน การ จัดทําแผนปฏิ บั ติ ก า ร ก า ร 
ป อ ง กั น และ ป ร า บ ป ร า ม การทุจริตประจําปีตอไปทุจริตขึ้นเพ่ือเป็นกรอบในการดําเนินการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของ สถานศึกษา และใหสวนราชการ/หน่วยงาน ใช้เป็นแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติการ
การปองกันและปราบปราม การทุจริตประจําปีต่อไป 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือส่งเสริมใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตสานึกในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม 
จริยธรรมในการดําเนินชีวิต และปฏิบัติงาน 

2. เพ่ือปองกันและเฝาระวังมิให้เกิดการทุจริตการปฏิบัติและ/หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบใน การปฏิบัติ
ราชการข้ึนภายในหนวยงานโดยประสานความรวมมือระหว่างภาครัฐและเครือขายภาคประชาชนในการ ติดตาม
ตรวจสอบแจงขอมูลเบาะแสการประพฤติมิชอบ 

3.เพ่ือสงเสริมให้ครแูละ บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอนุบาลเขียงใหม่มีระบบการทํางานและการตรวจสอบขู่
เขมแข็งในการปองกันการทุจริต 

4. เสริมสรางศักยภาพของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถปฏิบัติงานไดอยางมี ประสิทธิภาพ
ตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 



ข้อมูลประกอบการจัดทําแผนปองกันและปราบปรามการทุจริต 

โรงเรียนอนุบาลเขียงใหม่ ได้จัดทําแผนปองกันและปราบปรามการทุจริตใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติว่าด้วย 
การปองกันและปราบปรามการทุจริตที่สํานักงาน ป.ป.ช. กาํหนดเป็นขอมูลประกอบการจัดทําแผน 

การติดตามผลความกาวหนาตามแผนปฏิบัติการการปองกันและปราบปรามการทุจรติ ภาครัฐ 

ประจําปงบประมาณ 2565 โรงเรียนอนุบาลเขียงใหม่ 

แนวทางการตรวจติดตามผลความกาวหนาการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการปองกัน และปราบปรามการ ทุจริต
ภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ2565 ดําเนินการดังนี้ 

ติดตามผลความกาวหนางาน/โครงการและงบประมาณประจําปงบประมาณ 2565 โดยกําหนดกิจกรรม และ
แผนผัง (Gantt Chart) การติดตามผลความกาวหนาในหวงระยะเวลาการในการดําเนินโครงการตาม แผนปฏิบัติ
การ 

แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตของสถานศึกษา 

ความนํา 

หลักการและเหตุผล 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กําหนดประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํา รับรองการ
ปฏิบัติราชการของโรงเรียนอนุบาลเขียงใหม่ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตัวชี้วัดที่ 7 ระดับความสําเร็จ ของ
การดําเนินการตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต โดยพิจารณาจากผลสําเร็จของการดําเนินการ ตาม
แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกัน 
และปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา และการจัดการขอรองเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติ 
หนาที่โดยมิชอบของครู บุคลากรทางการศึกษา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 และขอกลาวหาครู บุคลากรทางการ 
ศึกษา ที่ไม่ได้ปฏิบัติหนาที่ราชการด้วยความรับผิดชอบต่อประชาชน ไมมีคุณธรรม ไม่มีจริยธรรม ไม่คํานึงถึง ประ
โยชนสวนรวมเป็นที่ตั้ง และไม่มีธรรมาภิบาล ตามท่ีมีกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการที่เกี่ยวของได 
กําหนดไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 การตรวจสอบและนําเรื่องรองเรียนเขาสูกระบวนการสอบสวนขอเท็จจริง 
การ แจงตักเตือน ดําเนินคดี หรืออ่ืนๆ ตามระเบียบ ขอกฎหมายที่กําหนดไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในการ
จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนอนุบาลเขียงใหม่ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
นั้น โรงเรียนอนุบาลเขียงใหม่ไดทําการ ศึกษาและวิเคราะหขอมูลจากแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการ 
ทุจริตสถานศึกษา และผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ประ
จําป งบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยกําหนดใหสถานศึกษาตองจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการ



ทุจริตใน หนวยงานของตน เพ่ือสนับสนุนและสอดคลองกับยุทธศาสตรวาดวยการปราบปรามการทุจริต
สถานศึกษา 2565 ยุทธศาสตร ดังนี้ 

ยุทธศาสตรที่ 1 เสริมสรางจิตสํานึก คานิยม ในสถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ยุทธศาสตรที่ 2 
บูรณาการหนวยงานทุกภาคสวน ในการปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสราง
ความเขมแข็งในการปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาศักยภาพครูบุคลากร
ทางการศึก นักเรียนในการป้องกันและปราบปราม การทุจริตสถานศึกษา 

วิสัยทัศน 

สรางโอกาสทางการศึกษา มุ่งมั่นพัฒนาจัดการศึกษาให้ไดตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ ภายใตหลัก ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

พันธกิจ 1. ประสานความรวมมือกับองคกรตางๆ เพื่อการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยางทั่วถึง 2. เสริมสรางความ
เขมแข็งของสถานศึกษา และพัฒนากระบวนการเรียนรูใหผู้เรียนมีประสิทธิภาพ 3. พัฒนาขีดความสามารถของ
ผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพและมุ่งสู่มาตรฐานการศึกษา 4. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นมาตรฐานสากล 5. 
พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรูที่หลากหลาย ปลูกฝงคุณธรรม ทักษะการคิดวิเคราะห์ 6. ทักษะการแสวงหา
ความรูดวยตนเอง ทักษะการดํารงชีวิต รักษความเป็นไทย และทองถิ่นของตนเอง 7. นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาบูรณาการจัดการเรียนการสอนและบริการชุมชน 

วัตถุประสงค 

มีการบริหารการจัดการอยางเป็นระบบ ครูมีจรรยาบรรณ และมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานวิชาชพี ครู ผู้เรียน
เกิดทักษะการเรียนรูดวยตนเองอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ใน ระดับดี 
สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยและอนุรักษทรพยากรสิ่งแวดลอม สามารถดํารงตนอยู่ในสังคมไดอยางมีความสุข 

ยุทธศาสตรและมาตรการ/แนวทางดําเนินงาน ยุทธศาสตรที่ 1 : เสริมสรางจิตสํานึก คานิยม ใหสถานศึกษา
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล วัตถุประสงค์ 

มุ่งสงเสริมเสริมสรางจิตสํานึกและคานิยมใหแกสถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีทัศนคติ วิสัย
ทัศน ในการรวมกันแกไขและรับผิดชอบตอปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบสถานศึกษา รวมทั้งการรณรงค 



เผยแพร ประชาสัมพันธ์ ให้ทุกภาคสวนมีวินัย เคารพกฎหมาย กฎและระเบียบ ที่จะเป็นกลไกในการแก้ไขปญหา 
การพัฒนา ตลอดจนเป็นการวางรากฐานในการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐไดอยางมีประสิทธิภาพ 

มาตรการ/แนวทางดําเนินงาน 1. สงเสริมการปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1.1เสริมสรางความรู้ความเข้าใจแกครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ให้ปฏิบัติงานและดําเนิน 

ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 1.2ประยุกตการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดมรรคผล
ในทางปฏิบัติ 1.3จัดให้มีหลักสูตรการเรียนรูหรือการฝกอบรมเกี่ยวกับการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แกครู 

บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 2. สงเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ได้เรียนรู้และปฏิบัติงานตาม
หนาที่ดวยหลักธรรมาภิบาล 

2.1สงเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งมีการฝึกอบรม 

เพ่ือให้ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 

 

2.2สงเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ได้ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทาง 

คุณธรรมและจริยธรรม 2.3ควบคุม กํากับ ดูแลการปฏิบัติงานการประพฤติปฏิบัติตนของครู บุคลากรทางการ
ศึกษา 

นักเรียน ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 3. กําหนดใหมีหลักสูตรทาง
การศึกษาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการปองกันและปราบปรามการทุจริต สถานศึกษา 

3.1 จัดใหมีหลักสูตรทางการศึกษา/หลักสูตรการฝกอบรม ดานการปองกันและปราบปรามการ 

ทุจริตสถานศึกษา 3.2 กําหนดใหหลักสูตรดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา เป็นหลักสูตร 

บังคับท่ีใชฝกอบรมครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ทุกระดับ 3.3 สงเสริมแหลงเรียนรู้ทางวิชาการตลอดจนขอ
มูลขาวสารดานการปองกันและปราบปราม 

การทุจริตสถานศึกษา 4. สงเสริมคานิยมการยกยองและเชิดชูความดี ความซื่อสัตยสุจริต และการตอตานการ
ทุจริต 

4.1 สงเสริมการสรางแรงจูงใจให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ปฏิบัติหนาที่ราชการดวย ความซื่อสัตย 
สุจริต เสียสละเพ่ือประโยชนสวนรวม 4.2 รณรงค เผยแพรประชาสัมพันธใหสังคมมีคานิยม ยกยอง เชิดชู และเห็น



คุณคาของการ ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 4.3 สงเสริม เชิดชู หนวยงานหรือบุคคลที่มี
ผลงานดีเดนดานการปองกันและปราบปรามการ ทุจริตสถานศึกษา 4.4 สงเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคสวนรวมกันส
รางคานิยมในการปองกันและปราบปรามการ ทุจริตสถานศึกษา 

ยุทธศาสตรที่ 2 : บูรณาการหนวยงานทุกภาคสวน ในการปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
วัตถุประสงค์ 

มุงประสานความรวมมือระหว่างหนวยงานสถานศึกษากับทุกภาคสวนในการปองกันและปราบปราม การทุจริต
สถานศึกษา สงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาในการ ติดตาม 
ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติ มิชอบในสถานศึกษา เสริมสรางและพัฒนาเครือขายผู้ปกครอง ชุมชน 
คณะกรรมการสถานศึกษาใหเป็นกลไกในการตรวจสอบ ถวงดุล รวมถึงการสรางหลักประกันความปลอดภัยในการ 
แจงขอมูลหรือเบาะแสในการปองกันและปราบปรามการทุจริต มาตรการ/แนวทางดําเนินงาน 1. บูรณาการหนวย
งานสถานศึกษากับองค์กรทุกภาคสวนเพื่อสรางความตระหนักและปลูกจิตสํานึกการ 

เป็นพลเมืองดี 

1.1 ประสานความรวมมือทางดานขอมูลและการปฏิบัติงานระหว่างงานสถานศึกษากับ 

องค์กรทุกภาคสวน 1.2 สงเสริม สนับสนุน องค์กรและบุคลากรทางดานสื่อสารมวลชนใหมีความเขมแข็งและเป็น 

อิสระในการทําหนาที่ตรวจสอบและเผยแพรขอมูลขาวสารใหสาธารณชนรับทราบ 1.3 สงเสริมสนับสนุนให
สถานศึกษามีระบบอินเทอรเน็ต เพ่ือทําการเผยแพรประชาสัมพันธ 

ในการปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา โดยมีเว็บบอรดเพ่ือติดตอสื่อสาร 

ระหว่างกัน 

1.4 เสริมสรางและพัฒนาเครือขายผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา 2. สงเสริมการมีสวนรวมของภาค
ประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 

2.1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษามีความ ตื่นตัวตอสภาพปญ
หาการทุจริตและประพฤติมิชอบในสถานศึกษา 2.2 สรางและพัฒนาชองทางในการรับแจงขอมูลหรือเบาะแส ให้มี
ความสะดวกหลากหลาย 

รวมทั้งสรางหลักประกันความปลอดภัยให้แกบุคคล หนวยงานหรือขอมูลนั้น 2.3 สงเสริมสิทธิในการรับรู้และการ
เขาถึงขอมูลขาวสาร 2.4 กําหนดมาตรการสรางแรงจูงใจใหแกผู้แจงขอมูลหรือเบาะแส ให้ได้รับรางวัลตอบแทน 
2.5 ให้องค์กรหรือบุคลากรด้านสื่อสารมวลชนเป็นสื่อกลางในการแสวงหาความรวมมือเพ่ือ 

ปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการ
กระจายอํานาจทางการศึกษา 

3.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 



โดยเนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 3.2 พัฒนาประสิทธิภาพการติดตามประเมินผลการดําเนินการตามกลยุทธ
จุดเนน เพื่อพัฒนา 

คุณภาพทางการศึกษา ยุทธศาสตรที่ 3 : เสริมสรางความเขมแข็งในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
สถานศึกษา วัตถุประสงค 

มุ่งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถวงดุลการใช้อํานาจให้เหมาะสมชัดเจน และมี
ประสิทธิภาพ สรางกลไกความรวมมือระหว่างหนวยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนใหมีศักยภาพในการปองกัน 
และปราบปรามการทุจริต สงเสริมความรวมมือดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตกับหนวยงานทุกภาค
สวน 

มาตรการ/แนวทางดําเนินงาน 1. พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม พร้อมทั้งสรางความโปรงใสและ
เป็นธรรมในการ บริหารงานบุคคลภายใตระบบคุณธรรม 

1.1 ใหสถานศึกษาท่ีมีพันธกิจดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต มีโครงสรางของ 

หนวยงานอัตรากําลัง การบริหารงานบุคคล และงบประมาณท่ีเหมาะสม สอดคลองกับ 

ภารกิจและความรับผิดชอบ 1.2 สนับสนุนใหมีการตรวจสอบและถวงดุลการใช้อํานาจระหวางหนวยงาน
สถานศึกษา ควยกันเอง 1.3 ใหสถานศึกษา ควบคุม กํากับ ติดตาม ประเมินผล การใช้อํานาจในการปฏิบัติงาน
ดาน 

การปองกันและปราบปรามการทุจริต 2 สรางกลไกความรวมมือระหวางหนวยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนใหมี
ศักยภาพในการปองกันและ ปราบปรามการทุจริต 

2.1 วางแนวทางและสงเสริมบทบาทความรวมมือระหว่างหนวยงานสถานศึกษากับภาคเอกชน ในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 2.2 ประสานความรวมมือกับองค์กรภาคเอกชนเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต 

ในสถานศึกษา 3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร 

3.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา 

3.2 พัฒนาปรับปรุงและเผยแพรหลักเกณฑ์ในการบริหารงานที่โปรงใสและเป็นธรรม 4. สงเสริมประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานดานการจัดระบบการควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง 

4.1 สงเสริมใหมีการจัดทํารายงานการควบคุมภายในของสถานศึกษา 4.2 สงเสริมสนับสนุนให้ทุกสถานศึกษามี
แผนการตรวจสอบภายในที่เป็นระบบและมี 

ประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตรที่ 4 : พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
สถานศึกษา วัตถุประสงค์ 

มุ่งพัฒนาสมรรถนะ และขีดความสามารถให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการปองกัน และปราบปราม
การทุจริตสถานศึกษาใหสัมฤทธิผลไดอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือแก้ไขสภาพปญหาการทุจริตให้เป็น ระบบอยางตอ



เนื่อง สรางมาตรฐานทางวิชาชีพใหสามารถรวมมือหรือประสานการปฏิบัติกับองคกรทุกภาคสวน มาตรการ/
แนวทางดําเนินงาน 

1. พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถของครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป องกันและ ปราบปราม
การทุจริต 1.1 กําหนดใหครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ฝกอบรมหลักสูตรดานการปองกันและ 

ปราบปรามการทุจริต ในสถานศึกษา เพ่ือใหมีความเชี่ยวชาญ 1.2 กําหนดให้มีหลักสูตรการศึกษา และหลักสูตร
การฝกอบรมวิชาชีพดานการปองกันและ 

ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

2. สรางมาตรฐานทางวิชาชีพดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

2.1 สงเสริมใหสถานศึกษารวมกันสรางมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ 

2.2 กําหนดให้มีหนวยงานหลัก เพ่ือรับผิดชอบในการติดตามประเมินผล รวมถึงการลงโทษ 

ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน  

3. สงเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

3.1 สงเสริมและสนับสนุนใหมีการฝกอบรมครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน หลักสูตรการ 

บริหารกิจการบานเมืองที่ดี  

3.2 สงเสริมและสนับสนุนให้มีการฝกอบรมหลักสูตรคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติหนาที่ 

และแนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ตาง ๆ  

4. สงเสริมและสนับสนุนใหมีการสรางองคความรู้เรื่องการปองกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา 

4.1 จัดใหมีกิจกรรมการสรางองคความรู้ในเรื่องการปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

แก ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน  

4.2 สงเสริมใหหนวยงานภาครัฐมีการแลกเปลี่ยนความรู้ และขอมูลขาวสารดานการปองกันและ 

ปราบปรามการทุจริต 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 

1. โรงเรียนอนุบาลเขียงใหม่ ปฏิบัติหนาที่ดวยความโปรงใสและเป็นธรรม  

2. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีจิตสํานึกในการเป็นพลเมืองดี ปฏิบัติงานตาม 

ระเบียบวินัย และมีความซื่อสัตยสุจริต  

3. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีความรู้เรื่องการปองกัน และปราบปรามการ 

ทุจริตในสถานศึกษามากยิ่งขึ้น  

4. โรงเรียนอนุบาลเขียงใหม่ ปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็น 



แนวทางปฏิบัติ  

5. โรงเรียนอนุบาลเขียงใหม่มีความเข้าใจและให้ความรวมมือในกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการ 

ทุจริตในสถานศึกษา  

6. สงผลตอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมในสถานศึกษาไดอยางมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป 

 

 

 

บทสรุป 

แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนอนุบาลเขียงใหม่ ประจําปงบประมาณ 2565 จัดทํา ขึ้น
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงานในดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตของสถานศึกษา ปฏิบัติงานใน 
ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตใหบรรลุตามวัตถุประสงค เกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่คาดหวังไว ทําให้การ 
ปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ของขาราชการเป็นไปในลักษณะที่มีความรับผิดชอบ ทําให้ผู้ปกครอง ขุมขน 
คณะกรรมการสถานศึกษา มีความเชื่อถือในความมีคุณธรรม ความมีจริยธรรม การปฏิบัติหนาที่โดยการคํานึงถึง 
ประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน และการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล สามารถแกไขปญหาการทุจริต 
และประพฤติมิชอบของคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ให้ลดนอยลงไดอยางมีประสิทธิภาพ และบัง เกิด
ผลอยางเป็นรูปธรรมมากยิ่งข้ึน 

ดังนั้น ในการดําเนินงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ตองบูรณาการและอาศัย ความรวม
มือจากทุกภาคสวน และจะตองปฏิบัติอยางตอเนื่องให้เป็นระบบ โดยหากมีการบูรณาการความรวมมือ จากทุก
ภาคสวนอยางจริงจังและตอเนื่องแลว ก็จะสงผลตอการบรรลุตามผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังไว สวนราชการและ 
สถานศึกษา ปฏิบัติหนาที่ดวยความโปรงใสและเป็นธรรม คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีความรู้เรื่อง 
การปองกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษามากยิ่งขึ้น มีจิตสํานึกในการเป็นพลเมืองดี ปฏิบัติงานตาม 
ระเบียบวินัย และมีความซื่อสัตยสุจริต ทุกภาคสวนมีความเข้าใจและให้ความรวมมือในกิจกรรมการปองกันและ 
ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เป็นแนวทางปฏิบัติ รวมถึงสงผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับจังหวัดและ 

 

 

 

 

 



1.5 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) 
สนองกลยุทธ์  สพฐ.  ข้อที่  1. 2. 3. 4. 5. 6. 
สนองกลยุทธ์ระดับองค์กร   ข้อที่  1. 2. 3. 4. 5. 
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพฐ.  มาตรฐานที่ 1 , 3 
สอดคล้องกับประเภทของกิจกรรมของสถานศึกษา  

กิจกรรมหลัก       กิจกรรมรอง             กิจกรรมสนับสนุน 
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่ 
กลุ่มงาน    บริหารงานทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ ว่าที่ร้อยตรียงยุทธ  ชาวน่าน  นายราเชนทร์  วงค์ไชย  นายปรัตถกร  บวรกิตติเดชา 

และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากสภาพสังคมในปัจจุบันนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทำให้การดำเนินชีวิตของผู้คนใน
สังคมที่อยู่ร่วมกันเกิดการแข่งขันแก่งแย่งชิงดีกันเพื่อให้ตนเองอยู่รอดและมีความสุขโดยมีการเอารัดเอาเปรียบใน 
สังคมทุกรูปแบบ คิดวิธีการต่างๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งความต้องการของตนอย่างไม่พอเพียง เป็นสาเหตุ ทำให้เกิดการ 
ทุจริตทุกรูปแบบ มีการคอร์รัปชั่น หรือการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยการใช้อำนาจที่ได้มาโดยหน้าที่ในการหา
ผลประโยชน์ส่วนตัว เช่น การติดสินบน การรีดไถขู่กรรโชก การยักยอก การเล่นพรรคเล่นพวก ผลประโยชน์ทับซ้อน 
การสนับสนุนพรรคการเมืองอย่างทุจริต  
 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ได้จัดทำ
โครงการนี้ขึ้น เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้โรงเรียนได้ดำเนินงานที่เป็นการป้องกันการทุจริตผ่านการปลูกจิตสำนึก
ให้กับนักเรียน เมื่อมีการดำเนินงานแล้วก็จะได้นำผลที่ได้ไปใช้ปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานของ “โรงเรียนสุจริต”  
ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และเพื่อเป็นแกนนำในการขับเคลื่อนในหลักคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ใน
สถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” 
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อปลูกฝังจิตสำนึก ให้นักเรียนมีทักษะการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และ               
มีจิตสาธารณะ  

2.2 เพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ สามารถนำกระบวนการคิดไปใช้ในชีวิตประจำวัน 
2.3 เพื ่อฝึกทักษะทางสังคม ได้แก่ การอยู ่ร่วมกัน การทำงานร่วมกัน ยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่ง                

กันและกัน  
 
3. เป้าหมาย 

3.1  ด้านปริมาณ  
1. นักเรียนร้อยละ 80 ได้รับการพัฒนาทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ  

 2. นักเรียนร้อยละ 80 มีจิตสำนึก มีทักษะการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และ มีจิตสาธารณะ  



 3.2 ด้านคุณภาพ 
 1. นักเรียนมีความยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต อยู่อย่างพอเพียงและมีจิตสาธารณะ  
 2. นักเรียนได้พัฒนาทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย    
และสามารถนำกระบวนการคิดไปใช้ในชีวิตประจำวันได้  
 3. นักเรียนรู้จักการอยู่ร่วมกัน การยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน การเคารพกฎระเบียบ   
ความมีวินัย คุณธรรม จริยธรรมในการดำรงตน และความมีน้ำใจ เอาใจใสต่อสังคมส่วนรวม 

 
4. ระยะเวลาดำเนินการ  1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

กิจกรรมและการดำเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ P : 
วางแผนการดำเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต 

1 พ.ย. - 1 ธ.ค. 
2564 

กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
คณะครูฝ่ายกิจกรรม 

ว่าที่ร้อยตรียงยุทธ  ชาวน่าน  
นายราเชนทร์  วงค์ไชย  
นายปรัตถกร  บวรกิตติเดชา 
และคณะครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 
คณะครูโครงการปกติ 
คณะครูโครงการภาษา-คณิต 
คณะครูโครงการวิทย์-คณิต 
คณะครูโครงการ EP 
คณะครูฝ่ายปฐมวัย 
 

2. ขั้นดำเนินการ D : 
ประชุมคณะทำงานเพ่ือชี้แจงโครงการและ 
มอบหมายงาน 
ดำเนินงานตามโครงการ 

1.  1. กิจกรรมแนวทางการดำเนินกิจกรรมถอด
บทเรียน (Best Practice) 
2. ก ิจกรรมแนวทางการจ ัดก ิจกรรมค ่าย
เยาวชน (คนดีของแผ่นดิน) 
 3. กิจกรรมแนวทางการดำเนินกิจกรรมสร้าง
สำนึกพลเมือง (Project Citizen) 
 4. ก ิจกรรมแนวทางการดำเน ินก ิจกรรม
สร้างสรรค์ต่อต้านการทุจริตผ่านสื่อภาพยนตร์
สั้น โรงเรียนสุจริต 
 5. กิจกรรมแนวทางการดำเนินกิจกรรมบริษัท
สร้างการดี 
 6. กิจกรรมโรงเรียนสุจริตระดับสถานศึกษา 

1 พ.ย. 2564 –  
30 ก.ย. 2565 

3. ขั้นตรวจสอบ C : 
ดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการ
ดำเนินงาน 

1 พ.ย. 2564 –  
30 ก.ย. 2565 



ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

4. 
 

ขั้นปรับปรุงแก้ไข A : 
สรุป รายงานผลและประเมินผล การ 
ปฏิบัติงานประเมินโครงการ พัฒนางานให้
ต่อเนื่อง 

 ก.ย. 2565 

 
หมายเหตุ : ระยะเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 
5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

 
ที ่

 
กิจกรรม 

งบประมาณ  
รวม  

งบบุคลากร 
งบดำเนินงาน งบ

ลงทุน ค่า 
ตอบ
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. กิจกรรมแนวทางการดำเนินกิจกรรม
ถอดบทเรียน (Best Practice)  

  17,000 3,000  20,000 

2. กิจกรรมแนวทางการจัดกิจกรรมค่าย
เยาวชน (คนดีของแผ่นดิน) 

  17,000 3,000  20,000 

3. กิจกรรมแนวทางการดำเนินกิจกรรม
สร้างสำนึกพลเมือง (Project 
Citizen) 

  17,000 3,000  20,000 

4. กิจกรรมแนวทางการดำเนินกิจกรรม
สร้างสรรค์ต่อต้านการทุจริตผ่านสื่อ
ภาพยนตร์สั้น โรงเรียนสุจริต 

  17,000 3,000  20,000 

5. กิจกรรมแนวทางการดำเนินกิจกรรม
บริษัทสร้างการดี 

  17,000 3,000  20,000 

6. กิจกรรมโรงเรียนสุจริตระดับ
สถานศึกษา 

  20,000   20,000 

7. สรุปรายงานผลและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานประเมิน 

  1,000   1,000 

รวม    106,000 15,000  121,000 
 
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 



6. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือประเมิน 
1. นักเรียนร้อยละ 80 ได้รับการพัฒนาทักษะการคิดอย่าง
เป็นระบบ 

- ประเมินเจตคติ    
- สังเกตและสัมภาษณ์                    

- แบบประเมินเจตคติ 
- แบบสัมภาษณ์          

2. นักเรียนร้อยละ 80 มีจิตสำนึก มีทักษะการคิด มีวินัย 
ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และ มีจิตสาธารณะ 

- ประเมินเจตคติ    
- สังเกตและสัมภาษณ์                    

- แบบประเมินเจตคติ 
- แบบสัมภาษณ์          

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1 ปลูกฝังจิตสำนึกให้นักเรียนมีทักษะการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ  
7.2 พัฒนานักเรียนให้มีทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ สามารถนำกระบวนการคิดไปใช้ใน

ชีวิตประจำวัน 
7.3 ฝึกทักษะทางสังคมให้แก่นักเรียน ได้แก่ การอยู่ร่วมกัน การทำงานร่วมกัน ยอมรับฟังความคิดเห็น

ซึ่งกันและกัน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


