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ค าน า 
 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โรงเรียนวัดใหญ่    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ด าเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  ซึ่งสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ  ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3   (พ.ศ. 2560 - 2564) และเป็นไปตาม
แนวทางการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นการป้องกัน  ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภายใต้แนวทางหลัก 3 แนวทาง ประกอบด้วย 1) สร้างจิตส านึก 
และปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต  2) สร้างกลไกป้องกันการทุจริตและ  3) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปราม
การทุจริต 
 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โรงเรียนวัดใหญ่  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ 
ประกอบด้วยสาระส าคัญ คือ  บทน า น าเสนอความเป็นมาการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ข้อมูลของโรงเรียน
วัดใหญ่ การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) 
(ITA)   แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โรงเรียนวัดใหญ่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แสดง
รายละเอียดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว เพื่อการติดตามประเมินผล ความ
เช่ือมโยงของการจัดท าแผน และข้อมูลช่ือ  โครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย และงบประมาณ 

 ขอขอบพระคุณคณะท างานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องท่ีให้ความร่วมมือในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน                           
และปราบปรามการทุจริต โรงเรียนวัดใหญ่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562   จนส าเร็จ เพื่อเป็นกรอบทิศทางใน
ด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายส าคัญอันจะส่งผลให้การ
ทุจริตในการปฏิบัติราชการลดน้อยลง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทน า 
ความเป็นมา 

 การทุจริตในสังคมไทยระหว่างช่วงเวลากว่าทศวรรษ ส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาลและเป็นอุปสรรค
ส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมท่ีเป็นทุจริตทางตรงไม่ซับซ้อน 
อาทิ การรับสินบน การจัดซื้อจัดจ้าง ในปัจจุบันได้ปรับเปล่ียนเป็นการทุจริตท่ีซับซ้อนมากขึ้นตัวอย่างเช่น การทุจริต
เชิงนโยบาย การทุจริตข้ามแดนข้ามชาติ  ซึ่งเช่ือมโยงไปสู่อาชญากรรมอื่นๆมากมายและส่งผลกระทบทางลบใน 
วงกว้าง 

 รัฐบาลได้ตระหนักในสถานการณ์การทุจริตท้ังในภาครัฐและในระดับชาติ พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศนโยบายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปรากฏในด้านการส่งเสริมการบริหาร
ราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐข้อ ๑๐.๕ ใช้
มาตรการทางกฎหมาย  การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตส านึกในการรักษาศักด์ิศรีของความเป็น
ข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต  ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด  ยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมายระเบียบ 
ข้อบังคับต่างๆ  ท่ีไม่จ าเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร  หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต  เช่น ระเบียบการจัดซื้อ
จัดจ้าง การอนุญาต  อนุมัติ และการขอรับบริการจากรัฐ  ซึ่งมีข้ันตอนยืดยาวใช้เวลานาน  ซ้ าซ้อนและเสียค่าใช้จ่าย
ท้ังของรัฐและประชาชน  ประกอบกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราบการทุจริต ระยะท่ี ๓ 
(๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ซึ่งกรอบทิศทางการด าเนินการของทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และ
นโยบายปราบปรามการทุจริตของรัฐบาล  ท่ีมุ่งส่งเสริมปลูกจิตส านึกให้สังคมไทยมีวินัย  และยึดมั่นในคุณธรรม  
จริยธรรม ควบคู่กับการพัฒนาเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างบูรณาการโดยให้ประชาชนมีบทบาท
ส าคัญในกระบวนการด าเนินงานอย่างมีส่วนร่วม  โปร่งใส เสมอภาคและเป็นธรรม  สร้างระบบและกลไกท่ีมีอิสระ
อย่างแท้จริงในการตรวจสอบ ควบคุม กระจาย ถ่วงดุลอ านาจ ควบคู่กับการพัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ  ตลอดจน
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์  ระบบข้อมูลสารสนเทศ  รวมท้ังพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตอย่างมีจรรยาบรรณและต่อเนื่อง  โดยยุทธศาสตร์ดังกล่าวเป็นผลจากสถานการณ์การทุจริตท่ีมี
การเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วต่อเนื่อง  และบทเรียนท่ีได้รับจากการแปลงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตท้ังสองฉบับท่ีผ่านมาสู่การปฏิบัติจึงได้มีการริเริ่มแนวคิดในการปรับปรุงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและสถานการณ์การด าเนินงานด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตท่ีเปล่ียนแปลงไปในปัจจุบัน  โดยจะต้องสามารถตอบโจทย์ต่อปัญหาหรือสถานการณ์การ
ทุจริตท่ีประชาชนและหน่วยงานต่างๆ  ต้องเผชิญอยู่จริง  ต้องมีการค านึงถึงบทบาทของทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็น
หน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาควิชาการ  องค์กรสาธารณะ  ส่ือมวลชน และภาคประชาสังคม  เพื่อ ให้เข้ามามี
ส่วนร่วมในทุกกระบวนการ ต้ังแต่กระบวนการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติฯ การแปลงยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติ 
การติดตามประเมินผลและรายงานผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ให้รัฐสภาและสาธารณะชนได้รับทราบ



ในทุกปีงบประมาณ  ท้ังนี้ เพื่อให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตทุก รูป
แบบอย่างเข้มแข็ง  เพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากล 

 คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙  เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ซึ่งก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย ใสสะอาด ไทยท้ังชาติ
ต้านทุจริต (Zero Tolerance and Clean Thailand)” ก าหนดพันธกิจหลักเพื่อสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการ
ทุจริต  ยกระดับธรรมภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตท้ังระบบ ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล  ผ่านยุทธศาสตร์ ๖ ด้าน ได้แก่ สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต
ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต  สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย  พัฒนาระบบป้องกันการ
ทุจริตเชิงรุก  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต  และยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตของ
ประเทศไทย  โดยเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะท่ี ๓  คือ  ประเทศไทยมีค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต(CPI) 
สูงกว่าร้อยละ ๕๐  เพื่อให้เป็นมาตรฐานเป็นท่ียอมรับจากท้ังภายในและต่างประเทศ 

 ส านักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับ สพฐ. ได้ก าหนดแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ  เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์
ชาติฯ  ไปสู่การปฏิบัติโดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี แผนปฏิบัติราชการประจ าปี  โดยให้ยึดกรอบ
ยุทธศาสตร์หลักท่ีใช้ในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบให้ค านึงถึงความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)  ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ
ท่ี ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  และแผนแม่บทบูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ระยะ 
๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)  จึงน ามาสู่การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนวัดใหญ่ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒   

โรงเรียนวัดใหญ่ จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๒  เพื่อเป็นกรอบทิศทางในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
และนโยบายท่ีส าคัญ  อันจะส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ลดน้อยลง 

 

 

 

 

 

 
 



ข้อมูลของโรงเรียนวดัใหญ่   

โรงเรียนวัดใหญ่ต้ังอยู่เลขท่ี๑๔/๓ หมู่ท่ี ๓ ถนนสุขสวัสด์ิ  ต ำบลในคลองบำงปลำกด อ ำเภอพระสมุทรเจดีย์     

จังหวัดสมุทรปรำกำร     รหัสไปรษณีย์ ๑๐๒๙๐ โทรศัพท์ ๐๒-๔๒๕-๘๘๙๗     โทรสำร๐๒-๔๒๕-๘๘๙๗     

E-mail : watyaischool๕๘@gmail.com  Website : www.watyai-school.ac.th  เปิดสอนต้ังแต่ระดับปฐมวัย

ถึงระดับประถมศึกษำ (อ. ๑ – ป.๖)  เนื้อที่  ๔  ไร่  ๒  งำน  มีเขตพื้นท่ีบริกำร  ๕  หมู่บ้ำน  ได้แก่  หมู่ท่ี  ๒ , ๓ , 

๔ , ๕ , ๑๑ 

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ   

 โรงเรียนวัดใหญ่  ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันท่ี ๓๐ กันยำยน  ๒๔๗๖  สังกัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรปรำกำร  
ระยะแรกอำศัยศำลำกำรเปรียญของวัดใหญ่เป็นสถำนท่ีท ำกำรสอน  โดยมีพระภิกษุปั๋น  ขำวสวัสด์ิ  เป็นครูใหญ่คน
แรก  ขณะนั้นมีนักเรียนเพียง  ๘  คน  ต่อมำสร้ำงอำคำรเรียนช้ันเดียวแบบ ป.๑  ขนำด ๔ ห้องเรียน (รื้อถอน พ.ศ. 
๒๕๑๐) จนกระท่ัง พ.ศ. ๒๔๕๑ ได้เปิดท ำกำรสอนถึงช้ันประถมศึกษำปีท่ี  ๗  จ ำนวนนักเรียนเพิ่มข้ึน  จึงได้สร้ำง
อำคำรเรียนเพิ่มอีกใน  พ.ศ. ๒๕๐๙  โดยสร้ำงแบบ ๐๑๗  ต่อเติมด้ำนล่ำง  ขนำด  ๑๖  ห้องเรียน (รื้อถอน พ.ศ. 
๒๕๔๐)  และ  พ.ศ. ๒๕๑๘  ได้สร้ำงอำคำรเรียนแบบ  ๐๑๗  ต่อเติมด้ำนล่ำงขนำด  ๑๖  ห้องเรียน  และ พ.ศ. 
๒๕๓๕  สร้ำงอำคำรแบบ  สปช.๒/๒๘  ขนำด ๙ ห้องเรียน และ พ.ศ. ๒๕๔๔  ได้สร้ำงอำคำรแบบ  สปช. ๒/๒๘  
ขนำด  ๙  ห้องเรียนต่อจำกหลังเดิมโดยไม่ใช้งบประมำณของทำงรำชกำรอีก  ๑  หลังและ พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้สร้ำง
อำคำรแบบ  สปช. ๒/๒๘   ขนำด ๕ ห้องเรียนต่อจำกหลังเดิมโดยไม่ใช้งบประมำณของทำงรำชกำรพ.ศ. ๒๕๒๓  
โอนไปสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรประถมศึกษำแห่งชำติปัจจุบันสังกัดส ำนักง ำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
สมุทรปรำกำร เขต ๑   โรงเรียนวัดใหญ่เปิดสอนระดับก่อนประถมศึกษำ (๕ – ๖ขวบ)  ระดับประถมศึกษำ (๗ – 
๑๒ขวบ)  มีนักเรียนท้ังส้ิน  ๖๔๓ คน  โดยมีนำงรุ่งสุรีย์  สิงหรำช  เป็นผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน   

ข้อมูลนกัเรยีน (ณ  วนัที่ 21 พฤษภาคม ๒๕๖2) 
ปัจจุบันโรงเรียนมีจ านวนนักเรียนจ าแนกตามระดับช้ันท่ีเปิดสอนดังนี้ 

๑.  จ านวนนักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการท้ังหมด   ๓70 คน 
 ๒.  จ านวนนักเรียนในโรงเรียนท้ังส้ิน   ๖66  คน  จ าแนกตามระดับช้ันท่ีเปิดสอน 
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ตารางแสดงจ านวนนักเรียน ๓ ปีย้อนหลัง 

วิสัยทัศน์ 
       ภายในปี  2563  โรงเรียนวัดใหญ่ให้บริการจัดการศึกษาอย่างท่ัวถึงมุ่งเน้นให้นักเรียนมีคุณภาพตาม 

มาตรฐานการศึกษา  มีคุณธรรมน าความรู้คู่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ก้าวล้ าเทคโนโลยีสู่ศตวรรษท่ี 21  มีวิถี
ชีวิตในความเป็นไทย  ใส่ใจต่อสุขภาพ   รู้วินัยรักษ์ส่ิงแวดล้อม  เน้นชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

พันธกิจ 
 ๑.  บริการจัดการศึกษาให้แก่ผู้เรียนท่ีมีอายุ ๔ - ๑๕ ปี  ในเขตพื้นท่ีบริการหมู่ท่ี ๒, ๓, ๔, ๕, ๑๑    ต าบล
ในคลองบางปลากด  อ าเภอพระสมุทรเจดีย์  จังหวัดสมุทรปราการอย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ 
 ๒.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีดี  (Good  governance)  โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Based 
Management)  ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้มากท่ีสุด 
 ๓.  จัดองค์กรโครงสร้างการบริหารงาน  ข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ มีการบริหารงานเชิงกลยุทธ์
มุ่งเน้นการมีส่วนรว่มทุกข้ันตอน  
 ๔.  จัดท าและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑โดยค านึงถึง
ความสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  ความถนัด  ความสนใจของผู้เรียนและความต้องการของพ่อแม่ผู้ปกครอง 

๕ พัฒนากระบวนการวัดและประเมินผลสภาพจริง (Authentic) โดยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนาให้
ผู้เรียนมีความรู้ตามเป้าหมายของหลักสูตร  
 ๖.  บูรณาการกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลายเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถเต็มตาม
ศักยภาพเน้น ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ผู้เรียนใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

ระดับช้ัน 
ปีท่ี 2 (พ.ศ.๒๕๖0) ปีท่ี 2 (พ.ศ.๒๕๖๑) ปีท่ี 2 (พ.ศ.๒๕๖2) 

รวม/เฉล่ีย 
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

อนุบาล 2 19 18 37 15 15 30 18 8 26 31.00 
อนุบาล 3 34 37 71 39 33 72 28 26 54 65.67 
รวมอนุบาล 53 55 108 54 48 102 46 34 80 96.67 
ประถมศึกษาปีท่ี ๑ 57 29 86 46 46 92 47 44 91 89.67 
ประถมศึกษาปีท่ี ๒ 58 39 97 54 32 86 42 47 89 90.67 
ประถมศึกษาปีท่ี ๓ 52 39 91 59 39 98 60 42 102 97.00 
ประถมศึกษาปีท่ี ๔ 40 41 81 54 42 96 60 42 102 93.00 
ประถมศึกษาปีท่ี ๕ 44 56 100 45 46 91 59 46 105 98.67 
ประถมศึกษาปีท่ี ๖ 36 45 80 47 54 101 46 51 97 92.67 
รวมประถมศึกษา 298 248 535 303 259 564 314 272 586 561.67 

รวมจ านวน 
นักเรียนทั้งหมด 

340 303 643 359 307 666 359 310 666 6๕๘.๓๓ 



 ๗.  ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีพลานามัยท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกายและจิตใจ  มีทักษะด้านอาชีพให้ผู้เรียนรัก
การท างาน  ท างานเป็นและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
 ๘.  ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้เป็นครูมืออาชีพ        
 ๙.  ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมตามแนวพุทธธรรมด้านการ กิน อยู่ ดู ฟัง อยา่งมีสติ 
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีต้องการเน้น  ด้านมซีื่อสัตย์  มีวินัย  นิยมไทย   รักส่ิงแวดล้อม 
         ๑๐.  ส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรมไทย ขนบธรรมเนียมและวิถีชีวิตไทยร่วมกับชุมชน
ท้องถิ่น 

 เป้าประสงค์ 
 1. ประชากรวัยเรียนทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐานและการศึกษาปฐมวัย อย่างท่ัวถึงและ
เสมอภาค 
 2. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  และมีคุณภาพได้มาตรฐาน มีคุณธรรม ส านึกในความเป็น
ชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รักและภาคภูมิใจในความเป็นอยุธยา 

      3.  ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้ตามคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
และได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ด้านคุณภาพ และความรู้ของนักเรียน 
 4. โรงเรียน มีระบบบริหารจัดการ ท่ีมีประสิทธิภาพ 
 5. โรงเรียนมีระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ 
 6. ผู้ปกครอง ชุมชน ภาคเอกชน ท้องถิ่น มีส่วนร่วม ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา 
       7. โรงเรียนน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารและการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เป้าหมาย 
นักเรียน 
 มีสุขภาวะท่ีดี และมีสุนทรียภาพ  มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์  มีทักษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง  รักเรียนรู้  และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบคิด
สร้างสรรค์  ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล มีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร  มีทักษะในการ
ท างาน  รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 

  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข  ้น 

   ผลการสอบระดับชาติ  NT  และ  O-net  สูงขึ้น 
   ผลของการสอบ  LAS  สูงขึ้น 
ครู 
 ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ี อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล  มีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพ 
ผู้เรียน ท้ังด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น 
รายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน  ออกแบบและจัดการเรียนรู้ท่ี
ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล และพัฒนาการทางสติปัญญา  ใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมผนวกกับการน า
บริบท และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้  มีการวัดและประเมินผลท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาการ



เรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย  ให้ค าแนะน า  ค าปรึกษา  และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนท้ังด้านการเรียน
และคุณภาพชีวิต ด้วยความเสมอภาค  มีการศึกษา วิจัย และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เพื่อใช้ในการปรับการสอน  
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี  จัดการเรียนการสอน  เต็มเวลา  เต็มความสามารถ 

ผู้บริหาร 
 ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล  มีวิสัยทัศน์  ภาวะผู้น า และ
ความคิดริเริ่มท่ีเน้นการพัฒนาผู้เรียน  ใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม และใช้ข้อมูลผลการประเมิน หรือ
ผลการวิจัยเป็นฐานคิด ท้ังด้านวิชาการ และการจัดการ  สามารถบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามท่ี
ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอ านาจ ผลการบริหารการ
จัดการศึกษา เป็นท่ีพึงพอใจแก่นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน  ให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการ และเอาใจใส่
การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพ และเต็มเวลา 

คณะกรรมการศ กษา และผู้ปกครอง ชุมชน 

 ปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำท่ีอย่ำงมีประสิทธิภำพ และเกิดประสิทธิผล  กรรมกำรสถำนศึกษำรู้ และ 

ปฏิบัติหน้ำท่ีตำมท่ีระเบียบก ำหนด  ก ำกับ ติดตำม ดูแล และขับเคล่ือนกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำให้บรรลุ 

ผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำย  ผู้ปกครองและชุมชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำสถำนศึกษำ 

โรงเรียน 

 เป็นโรงเรียนท่ีมีควำมโดดเด่นด้ำนกำรสร้ำงผลผลิตท่ีดี  มีคุณภำพ มีกำรจัดหลักสูตร กระบวนกำรเรียนรู้ 
และกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียนอย่ำงรอบด้ำน  มีกำรจัดสภำพแวดล้อมและกำรบริกำรท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนำ
เต็มศักยภำพ มีกำรสร้ำง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถำนศึกษำเป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้ มีกำรพัฒนำสถำนศึกษำให้
บรรลุเป้ำหมำยตำม วิสัยทัศน์ ปรัชญำ และจุดเน้นท่ีก ำหนดขึ้นและมีกำรจัดกิจกรรมตำมนโยบำย จุดเน้น แนว
ทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำเพื่อพัฒนำและส่งเสริมสถำนศึกษำให้ยกระดับคุณภำพสูงขึ้น 
 
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของสถานศ กษา (Integrity and 
Transparency Assessment – ITA) ของส านักงานเขตพื้นที่การศ กษาประถมศ กษาสมุทรปราการ เขต ๑ 
 ส ำนักงำน ป.ป.ช. ได้พัฒนำเครื่องมือกำรประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมำตรกำรป้องกันกำรทุจริตและเป็นกลไก
ในกำรสร้ำงควำมตระหนักให้หน่วยงำนภำครัฐมีกำรด ำเนินงำนอย่ำงโปร่งใสและมีคุณธรรมโดยใช้ช่ือว่ำ “กำร
ประเมินคุณธรรม และควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ (ITA)  โดยส ำนักพัฒนำนวัตกรรมกำรจัด
กำรศึกษำได้พัฒนำนวัตกรรมเครื่องมือกำรประเมินมำใช้ประเมินสถำนศึกษำ 
 กำรประเมินคุณธรรม และควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ (Integrity and Transparency 
Assessment – ITA) เป็นกำรประเมินเชิงบวกท่ีครอบคลุมกำรปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำนภำครัฐในทุกมิติ  ต้ังแต่
กำรบริหำรงำนของผู้บริหำรและกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรภำยในสถำนศึกษำ มีกำรประเมิน “ระบบงำน” และ 



“วัฒนธรรม” ในหน่วยงำน  ตลอดจนประเมินผลกำรปฏิบัติงำนในภำพรวมท่ีสะท้อนได้จำกกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภำยในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก ซึ่ งกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนได้เริ่มด ำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๕๘ เป็นต้นมำ 

กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment – ITA) ที่ผ่านมา 
 กรอบกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสฯ แบ่งออกเป็น ๕ ดัชนี ดังนี้ 

๑. ดัชนีควำมโปร่งใส (Transparency Index) 
๒. ดัชนีควำมพร้อมรับผิด (Accountability Index) 
๓. ดัชนีควำมปลอดจำกกำรทุจริตในกำรปฏิบัติงำน (Corruption – Free Index) 
๔. ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index) 
๕. ดัชนีคุณธรรมกำรท ำงำนในหน่วยงำน (Work Integrity Index) 

เคร่ืองมือในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment – ITA)  
 เครื่องมือท่ีใช้ในกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสฯ มี ๓ เครื่องมือ ได้แก่ 

๑) แบบส ำรวจหลักฐำนเชิงประจักษ์ (แบบส ำรวจ Evidence – Based) 
๒) แบบส ำรวจควำมคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน (แบบส ำรวจ Internal) 
๓) แบบส ำรวจควำมคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (แบบส ำรวจ External) 

คะแนนของโรงเรียนวัดใหญ่ ปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑  ดังนี้ 
๑) ได้รับผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสมาปฏิบัติใช้และพัฒนาการของ สพป.สป 

เมื่อวันท่ี 9  มกราคม  2561 
๒) ได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาประจ าปีงบประมาณ   

พ.ศ. 2561 โดยมีคะแนนผลการด าเนินงานของสถานศึกษาระดับสูงมากของ สพป.สป.1 เมื่อวันท่ี 15  มีนาคม  
2562 
แนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตโรงเรียนวัดใหญ่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
 การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนวัดใหญ่  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒  มีแนวทำง
และขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

๑. ทบทวนข้อมูลและบริบทท่ีเกี่ยวข้อง 
๒. จัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต  โรงเรียนวัดใหญ่  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒  โดยใช้ 

กรอบแนวทำงตำมยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะท่ี ๓ และแผนบูรณำกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนวัดใหญ่ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

วิสัยทัศน์  
โรงเรียนวัดใหญ่ ปลอดการทุจริต บนพื้นฐานของความพอเพียง 

พันธกิจ  
 ๑. สร้างวัฒนธรรมและค่านิยมการต่อต้านการทุจริตในองค์กร 
 ๒. เสริมสร้ำงระบบบริหำรจัดกำรภำยในองค์กรอย่ำงมีธรรมำภิบำล 

 ๓. พัฒนำระบบและกลไกในกำรป้องกนั กำรควบคุม และกำรตรวจสอบกำรทุจริต 

เป้าประสงค์  

 ๑. บุคลำกรทุกระดับมีจิตส ำนึกและพฤติกรรมท่ีสำมำรถแยกแยะระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตัวและ

ผลประโยชน์ส่วนรวม  เป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรม สู่กำรเป็นบุคคลต้นแบบ 

 ๒. เสริมสร้ำงระบบบริหำรจัดกำรภำยในองค์กรอย่ำงมีธรรมำภิบำล 

 ๓.  พัฒนำระบบและกลไกในกำรป้องกนั กำรควบคุม และกำรตรวจสอบกำรทุจริต 

ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

 ๑. ระดับคะแนนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนวัดใหญ่(Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐ 

๒. ร้อยละของผู้เข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรมเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรผลักดันให้เกิดสังคมท่ีไม่ทนต่อกำรทุจริต
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐ (เชิงประมำณ) 
 ๓. ร้อยละของผู้เข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรม สร้ำงควำมตระหนักรู้ในกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริตมี
ค่ำนิยมร่วมต้ำนทุจริตมีจิตส ำนึกสำธำรณะ   และสำมำรถแยกแยะระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกลับผลประโยชน์
ส่วนรวม ร้อยละ ๘๐ (เชิงคุณภำพ) 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

 กำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ท่ี ๑  มีเป้ำหมำยมุ่งเน้นให้ควำมส ำคัญในกระบวนกำรกำรปรับสภำพสังคม

ให้เกิดภำวะท่ีไม่ทนต่อกำรทุจริต  โดยเริ่มต้ังแต่กำรป้องกันและกำรสร้ำงสังคมด้วยกระบวนกำรกล่อมเกลำทำง

สังคมในทุกระดับช่วงวัยต้ังแต่ปฐมวัย เพื่อสร้ำงวัฒนธรรมต่อต้ำนกำรทุจริต และปลูกฝังควำมพอเพียง มีวินัย 

ซื่อสัตย์สุจริตเป็นกำรด ำเนินกำรผ่ำนสถำบันหรือกลุ่มตัวแทนท่ีท ำหน้ำท่ีในกำรกล่อมเกลำทำงสังคมให้มีควำมเป็น

พลเมืองท่ีดี  ท่ีมีจิตสำธำรณะ  จิตอำสำ  และควำมเสียสละเพื่อส่วนรวม  และเสริมสร้ำงให้ทุกภำคส่วนมีพฤติกรรม

ท่ีไม่ยอมรับและต่อต้ำนกำรทุจริตในทุกรูปแบบ  กำรด ำเนินกำรจะก ำหนดกลยุทธ์   แนวทำงกำรด ำเนินกำรตำม 

กลยุทธ์และตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จเพื่อให้ทุกส่วนรำชกำรในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรน ำไปก ำหนดเป็นแผนงำน

โครงกำรของส่วนรำชกำรต่อไป 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ 
บุคลำกรทุกระดับมี
จิตส ำนึกและ
พฤติกรรมท่ีสำมำรถ
แยกแยะระหว่ำง
ผลประโยชน์ส่วนตัว
และผลประโยชน์
ส่วนรวมประพฤติ
ตนเป็นพลเมืองดี มี
คุณธรรม จริยธรรม 
สู่กำรเป็นบุคคล
ต้นแบบ 

๑ กำรประกำศ
เจตนำรมณ์ 
บริหำรงำนด้วย
ควำมซื่อสัตย์สุจริต
และก ำหนด
นโยบำย คุณธรรม
และควำมโปร่งใสใน
กำรด ำเนินงำน 

๑ กำรประกำศเจตนำรมณ์/
ก ำหนดนโยบำย 
- กำรประกำศเจตจ ำนงกำร
บริหำรงำนด้วยควำมซื่อสัตย์
สุจริต 
- กำรประกำศนโยบำย
คุณธรรมและควำมโปร่งใสใน
กำรด ำเนินงำน 

๑ ร้อยละของ
ควำมส ำเร็จใน
กำรปฏิบัติงำน
ตำมแนวทำง
ปฏิบัติ 

- 

๒. สร้ำงจิตส ำนึก 
ท่ีตัวบุคคลให้
ตระหนักรู้ถึงปัญหำ
และผลกระทบของ
กำรทุจริต ให้ด ำรง
ตนอย่ำงมีศักดิ์ศรี
และมีเกียรติภูมิ 

๒. ปลูกฝังและสร้ำงจิตส ำนึก
และค่ำนิยมกำรต่อต้ำนและ
ไม่ทนต่อกำรทุจริต 
 
 

๒. ร้อยละของ
จ ำนวนบุคลำกร
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม
มีควำมตระหนักรู้
และได้รับ 
กำรปลูกฝังให้มี
ทัศนคติและ
ค่ำนิยมไม่ยอมรับ
กำรทุจริต 

- 

 

 



ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 

 ยุทธศำสตร์นี้มุ่งเน้นกำรพฒันำกลไกและกระบวนงำนด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริตของประเทศไทยให้มีควำม

เข้มแข็งและมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น  เพื่อลดโอกำสกำรทุจริตหรือท ำให้กำรทุจริตเกิดยำกขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นโดย

อำศัยท้ังกำรก ำหนดกลไกด้ำนกฎหมำย กลไกทำงกำรบริหำร และกลไกอื่นๆ  ตลอดจนเสริมสร้ำงกำรปฏิบัติงำนของ

หน่วยงำนท้ังภำครัฐ และเอกชนให้มีธรรมำภิบำลมำกยิ่งขึ้น 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ 
๑. โรงเรียนวัดใหญ่
มีผลกำรประเมิน
คุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนเป็นไป
ตำมเป้ำหมำย หรือ
สูงกว่ำเป้ำหมำย  

๑ พัฒนำและ
ยกระดับกำรท ำงำน
ให้สอดคล้องกับกำร
ประเมินคุณธรรม
และควำมโปร่งใสใน
กำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ
(ITA) 

๑. พัฒนำเกณฑ์มำตรฐำน
กำรประเมินด้ำนคุณธรรม
และควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำน 
- แต่งต้ังคณะกรรมกำรใน
กำรเตรียมรับกำรประเมิน
ITA 
- กำรประชุมเตรียมควำม
พร้อมก่อนรับกำรประเมิน 
- กำรประชุมช้ีแจงให้ปฏิบัติ
ตำมแนวทำงกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใส 
- ปรับปรุงเว็บไซต์ของ
โรงเรียน 

๑. ค่ำคะแนน
เฉล่ียกำรประเมิน
คุณธรรมและ
ควำมโปร่งใส 

- 

๒ ขับเคล่ือน
นโยบำยและ
ยุทธศำสตร์ด้ำนกำร
ป้องกันและ
ปรำบปรำมกำร
ทุจริตและประพฤติ
มิชอบสู่กำรปฏิบัติ 

๒. กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริตของโรงเรียนวัดใหญ ่

๒. มีแผนปฏิบัติ
กำรป้องกันกำร
ทุจริต ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 
๒๕๖๒ 

- 

 

 

 



เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ 
๒. เสริมสร้ำง
ภำพลักษณ์ท่ีดี 
ในองค์กรและ 
สำธำรณชนให้เกิด
ควำมเช่ือมั่นใน
กระบวนกำรท ำงำน
ด้ำนกำรป้องกันและ
ต่อต้ำนกำรทุจริต 

๓. สร้ำงกำรรับรู้
เกี่ยวกับบทบำท
หน้ำท่ีและกำร 
ด ำเนินงำนในด้ำน
กำรส่งเสริม
จริยธรรมและ
ต่อต้ำนกำรทุจริต 

๓. สร้ำงส่ือประชำสัมพันธ์
แนวสร้ำงสรรค์เพื่อให้เข้ำถึง
ได้ง่ำย น่ำสนใจ และกระตุ้น 
ให้ประชำชนรู้สึกร่วมเป็น
ส่วนหนึ่งในกำรต่อต้ำนกำร
ทุจริต 
- ป้ำยรณรงค์ป้องกันกำร
ทุจริต โรงเรียนวัดใหญ่ ไม่
ทนต่อกำรทุจริต 
- ป้ำย โรงเรียนสุจริต 
- ป้ำยปฏิญญำโรงเรียนสุจริต 

๓ จ ำนวนรูปแบบ
กำร
ประชำสัมพันธ์ใน 
ด้ำนกำรต่อต้ำน
กำรทุจริต เพื่อ
สร้ำงกำรรับรู้ 

 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  โรงเรียนวัดใหญ่ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
งบ 

ประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

ต.
ค.

๖๑
 

พ.
ย.

๖๑
 

ธ.ค
.๖

๑ 

ม.
ค.

๖๒
 

ก.
พ.

๖๒
 

มี.
ค.

๖๒
 

เม
.ย

.๖
๒ 

พ.
ค.

๖๒
 

มิ.
ย.

๖๒
 

ก.
ค.

๖๒
 

ส.
ค.

๖๒
 

ก.
ย.

๖๒
 

๑. พัฒนำเกณฑ์
มำตรฐำนกำร
ประเมินด้ำน
คุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำน 
- ประกำศเจตจ ำนง
กำรบริหำรงำนด้วย
ควำมซื่อสัตย์สุจริต 
- ประกำศนโยบำย
คุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำน 
- ติดตำมแนวทำง
กำรปฏิบัติเกี่ยวกับ 
กำรให้และรับ 

ร้อยละของ
ควำมส ำเร็จใน
กำรปฏิบัติงำน
ตำมแนวทำง
ปฏิบัติ 

บุคลำกรทุก
ระดับมี
จิตส ำนึก
ซื่อสัตย์สุจริต
ในกำรท ำงำน
และประพฤติ
ตนเป็น
พลเมืองดีมี
คุณธรรม 
จริยธรรม  
สู่กำรเป็น
บุคคลต้นแบบ 

 

            

 



กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
งบ 

ประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

ต.
ค.

๖๑
 

พ.
ย.

๖๑
 

ธ.ค
.๖

๑ 

ม.
ค.

๖๒
 

ก.
พ.

๖๒
 

มี.
ค.

๖๒
 

เม
.ย

.๖
๒ 

พ.
ค.

๖๒
 

มิ.
ย.

๖๒
 

ก.
ค.

๖๒
 

ส.
ค.

๖๒
 

ก.
ย.

๖๒
 

ของขวัญ เพื่อให้
บุคลำกรถือปฏิบัติ
ให้เป็นไปตำม
นโยบำยกระทรวง
ในกำรส่งเสริมกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริต 

   

            

 

๒. ปลูกฝังและ
สร้ำงจิตส ำนึกและ
ค่ำนิยมกำรต่อต้ำน
และไม่ทนต่อกำร
ทุจริต 
 

ร้อยละ ๘๐ ของ
จ ำนวนบุคลำกร
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม
มีควำมตระหนักรู้
และได้รับ 
กำรปลูกฝังให้มี
ทัศนคติและ
ค่ำนิยมไม่ยอมรับ
กำรทุจริต 

บุคลำกรทุก
ระดับมีจิตส ำนึก
และได้รับกำร
ปลูกฝังให้มี
ทัศนคติและ
ค่ำนิยมท่ีไม่
ยอมรับกำร
ทุจริต 

 

            

 

 

 

 



กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
งบ 

ประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

ต.
ค.

๖๑
 

พ.
ย.

๖๑
 

ธ.ค
.๖

๑ 

ม.
ค.

๖๒
 

ก.
พ.

๖๒
 

มี.
ค.

๖๒
 

เม
.ย

.๖
๒ 

พ.
ค.

๖๒
 

มิ.
ย.

๖๒
 

ก.
ค.

๖๒
 

ส.
ค.

๖๒
 

ก.
ย.

๖๒
 

๓. พัฒนำเกณฑ์
มำตรฐำนกำร
ประเมินด้ำน
คุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำน 
- กำรเข้ำรับกำร
ประเมินคุณธรรม
และควำมโปร่งใส
กำรด ำเนินงำนของ
สถำนศึกษำ(ITA) 
- กำรประชุมเตรียม
ควำมพร้อมกำร
ตอบแบบส ำรวจ
หลักฐำนเชิง
ประจักษ์ประจ ำปี 
๒๕๖๒ 
- กำรประชุมช้ีแจง
ให้ปฏิบัติตำม 

ค่ำคะแนนเฉล่ีย
กำรประเมิน
คุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสของ
โรงเรียนวัดใหญ ่
(ITA)  

โรงเรียนวัดใหญ่
มีผลกำร
ประเมิน
คุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสใน
กำรด ำเนินงำน
เป็นไปตำม
เป้ำหมำย หรือ
สูงกว่ำเป้ำหมำย 
เพื่อผลักดันให้
ดัชนีภำพลักษณ์
คอร์รับชัน(CPI) 
ของประเทศ
ไทยเพิ่มสูงขึ้น 

 

            

 



กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
งบ 

ประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

ต.
ค.

๖๑
 

พ.
ย.

๖๑
 

ธ.ค
.๖

๑ 

ม.
ค.

๖๒
 

ก.
พ.

๖๒
 

มี.
ค.

๖๒
 

เม
.ย

.๖
๒ 

พ.
ค.

๖๒
 

มิ.
ย.

๖๒
 

ก.
ค.

๖๒
 

ส.
ค.

๖๒
 

ก.
ย.

๖๒
 

๔. จัดท ำแผน 
ปฏิบัติกำรป้องกัน
และปรำบปรำม
กำรทุจริตของ
โรงเรียนวัดใหญ่ 
ประจ ำปี พ.ศ.
๒๕๖๒ 

หน่วยงำนมี
แผนปฏิบัติกำร
ป้องกันกำรทุจริต
ประจ ำปี พ.ศ.
๒๕๖๒ 

โรงเรียนวัดใหญ่
มีผลกำร
ประเมิน
คุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสใน
กำรด ำเนินงำน
เป็นไปตำม
เป้ำหมำยหรือ
สูงกว่ำเป้ำหมำย
เพื่อผลักดันให้
ดัชนีภำพลักษณ์
คอร์รับชัน(CPI) 
ของประเทศ
ไทยเพิ่มสูงขึ้น 

 

            

 

 

 

 

 



กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
งบ 

ประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

ต.
ค.

๖๑
 

พ.
ย.

๖๑
 

ธ.ค
.๖

๑ 

ม.
ค.

๖๒
 

ก.
พ.

๖๒
 

มี.
ค.

๖๒
 

เม
.ย

.๖
๒ 

พ.
ค.

๖๒
 

มิ.
ย.

๖๒
 

ก.
ค.

๖๒
 

ส.
ค.

๖๒
 

ก.
ย.

๖๒
 

๕. สร้ำงส่ือ
ประชำสัมพันธ์ 
แนวสร้ำงสรรค์
เพื่อให้เข้ำถึงได้ง่ำย 
น่ำสนใจ และ
กระตุ้นให้
ประชำชนรู้สึก 
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน
กำรต่อต้ำนกำร
ทุจริต 
- จัดท ำป้ำยรณรงค์
ป้องกันกำรทุจริต
โรงเรียนวัดใหญ ่
- จัดท ำป้ำย
โรงเรียนสุจริต 
- จัดท ำป้ำย 
ปฎิญญำโรงเรียน
สุจริตไม่คิด 
คอร์รับช่ัน 

จ ำนวนรูปแบบ
กำร
ประชำสัมพันธ์ใน
ด้ำนกำรต่อต้ำน
กำรทุจริต เพื่อ
สร้ำงกำรรับรู้ 

เสริมสร้ำง
ภำพลักษณ์ท่ีดี 
ในองค์กรและ
สำธำรณชนให้
เกิดควำม
เช่ือมั่นใน
กระบวนกำร
ท ำงำนด้ำนกำร
ป้องกันและ
ต่อต้ำนกำร
ทุจริต 

 

            

 



แบบสรุปโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนวัดใหญ่ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริตระยะที่ ๓ 
(พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงาน 
- ประกำศเจตจ ำนงกำรบริหำรงำนด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต 
- ประกำศนโยบำยคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน 
- ติดตำมแนวทำงกำรปฏิบัติเกี่ยวกับกำรให้และรับของขวัญ เพื่อให้
บุคลำกรถือปฏิบัติให้เป็นไปตำมนโยบำยของรัฐบำล และนโยบำย
กระทรวงในกำรส่งเสริมกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 

 ฝ่ำยบริหำรท่ัวไป 

กิจกรรมปลูกฝังและสร้างจิตส าน กและค่านิยมการต่อต้านและ 
ไม่ทนต่อการทุจริต 

 ฝ่ำยบริหำรท่ัวไป 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

 

กิจกรรมพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงาน 
- กำรเข้ำรับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสกำรด ำเนินงำนของ
โรงเรียนวัดใหญ(่ITA) 
- กำรประชุมเตรียมควำมพร้อมกำรตอบแบบส ำรวจหลักฐำนเชิง
ประจักษ์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

 ฝ่ำยบริหำรท่ัวไป 

 



ยุทธศาสตร์ชาติ 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริตระยะที่ ๓ 
(พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

 

- กำรประชุมช้ีแจงให้ปฏิบัติตำมแนวทำงกำรประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใส 
- ปรับปรุงเว็บไซต์โรงเรียนวัดใหญ ่

 ฝ่ำยบริหำรท่ัวไป 

การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
โรงเรียนวัดใหญ่ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ 

 ฝ่ำยบริหำรท่ัวไป 

โครงการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์แนวสร้างสรรค์เพื่อใหเ้ข้าถ งได้ง่าย 
น่าสนใจ และกระตุ้นให้ประชาชนรู้ส กร่วมเป็นสว่นหน ่งในการ
ต่อต้านการทุจริต 
- ป้ำยรณรงค์ปอ้งกันกำรทุจริต โรงเรียนวัดใหญ่ ไม่ทนต่อกำรทุจริต 
- ป้ำยโรงเรียนสุจริต 
-  ป้ำยปฏิญญำโรงเรียนสุจริตไม่คิดคอร์รับช่ัน 

 ฝ่ำยบริหำรท่ัวไป 

 
 

       ผู้เสนอแผนปฏิบัติการ        ผู้เห็นชอบแผนปฏิบัติการ 
              (นางพรชนก   โปตะวนิช)                          (นางรุ่งสุรีย์   สิงหราช) 
              ครู ผู้รับผิดชอบโครงการ                                                  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดใหญ่ 
 


