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คำนำ 

ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์ร ัปชั่นถือได้ว่าเป็นปัญหาใหญ่ที ่เกิดขึ ้นในประเทศต่าง  ๆ ทั ่วโลกรวมทั้ง                 
ประเทศไทย ซึ่งปัญหานี้ยังไม่มีทีท่าว่าจะหมดไปอีกทั้งยังทวีความรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้น อย่างต่อเนื่องแม้ว่า
ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ความทันสมัยมีระบบการบริหารราชการสมัยใหม่ มีการณรงค์จากองค์กรของรัฐหรือองค์กร
อิสระต่างเห็นพ้องกันว่าๆที่เห็นการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นปัญหาที่นำไปสู่ ความยากจนและเป็นอุปสรรคที่ขัดขวางการ
พัฒนาประเทศอย่างแท้จริง สำหรับ ประเทศไทยนั้น เป็นที่ทราบกันทั่วไปว่าเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาสำคัญ
ลำดับต้น ที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก  

คณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงานป.ป.ช.)และสำนักงาน คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ(สำนักงานป.ป.ท.) กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔  โดยมีแนวทางใน การดำเนินงานคือหากส่วน
ราชการได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปีและมีการกำหนดแผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ 
ตัวชี้วัดไว้แล้วและเห็นว่าสามารถตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติฯได้ก็ให้นำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ ตัวชี้วัดดังกล่าวมา
บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๔ หากไม่
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติฯก็กำหนดขึ้นมาใหมแ่ละนำไปบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการ ๓ ปี โดยกำหนด 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ตัวชี้วัดให้เป็นไปตามพันธกิจและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของโรงเรียน 

ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) จึงได ้
จัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕) ขึ้นเพ่ือเป็นกรอบในการดำเนินการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตของสถานศึกษาและให้ส่วนราชการ/หน่วยงานใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการ 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีต่อไป 
 
 
 
 
                                                                         (นายธีระ  คนชุม) 
                                                  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนางรอง (สังขกฤษณ์อนุสรณ์) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
สารบัญ 

 
เรื่อง                       หน้า 
คำนำ            ก 
สารบัญ            ข 
หลักการและเหตุผล          ๑ 
วัตถุประสงค์           ๒ 
ข้อมูลประกอบการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต     ๒ 
วิสัยทัศน์           ๒ 
พันธกิจ            ๒ 
เป้าประสงค์           ๒ 
อัตลักษณ์           ๓ 
เอกลักษณ์           ๓ 
กลยุทธ์ของโรงเรียน          ๓ 
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  
เพ่ือป้องกันการทุจริต“โรงเรียนสุจริต”        ๑๔ 
ยุทธศาสตร์และมาตรการการดำเนินงาน        ๒๐ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ          ๒๓ 
แนวทางการติดตามผล          ๒๓ 
บทสรุป            ๒๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี ๒๕๖๒-๒๕๖๕  
ของโรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) 

 
หลักการและเหตุผล 

การทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นปัญหาที่มีมานานและยิ่งมีกระบวนการที่มีความซับซ้อนมากขึ้นถือเป็นปัญหา
ที่เกิดขึ้นทั้งในองค์การภาครัฐและเอกชนซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงขึ้นส่งผลให้เกิดวิกฤตศรัทธาต่อสังคมไทยปัจจุบัน       
มีการตรวจสอบและเผยแพร่ให้สาธารณชนได้รับทราบให้ประชาชนให้ความสนใจการทำงานของภาครัฐมากยิ่งขึ้นการ 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเป็นวาระแห่งชาติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๙ โดยใช้
ชื่อว่า“วาระแห่งชาติด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาลการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐ”   

ต่อมาคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อ วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๑ เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐนำแนวทางและมาตรการ 
ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๕๕ ไปใช้เป็นกรอบความร่วมมือในการ    
ดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติโดยกำหนดเพิ่มเติมไว้ในแผนปฏิบัติ 
ราชการ ๔ ปี   และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของส่วนราชการ   ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงาน และ
การบูรณาการป้องกันและปราบปรามแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น การตอบสนองนโยบาย   ของรัฐบาล 
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙ นโยบายการ บริหารจัดการที่ดี 
มุ่งเน้นเสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐพัฒนาความโปร่งใสในการ 
ปฏิบัติงาพร้อมทั้งป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐไปสู่การ
ปฏิบัติให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรมและเป็นเครื่องมือชี้นการพัฒนาหน่วยงานจากทุกภาคส่วนให้เกิดการบูรณาการความ
ร่วมมือกันอย่างจริงจังในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต   โดยมีวัตถุประสงค์หลัก ๔ ประการ  คือ 

๑. สังคมไทยมีวินัยคุณธรรมและจริยธรรม 
๒. เครือข่ายจากทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
๓. ระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุมการกระจาย และถ่วงดุลอำนาจอย่างมีประสิทธิภาพ 
๔. สังคมรู้เท่าทันร่วมคิดป้องกันการทุจริต 

โดยจะมีการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ ๔ ประการ ดังนี้  
ยุทธศาสตร์ที่ ๑:ปลูกจิตสานึกค่านิยมคุณธรรมและจริยธรรมและสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน  
ยุทธศาสตร์ที่ ๒:รวมพลังแผ่นดินป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่ ๓:เสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่หน่วยงานต่อต้านการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่ ๔:สร้างบุคลากรมืออาชีพป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในส่วนราชการสำนักงาน 
คณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(สำนักงานป.ป.ช.) และสำนักงาน  

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ(สำนักงานป.ป.ท.) กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔  โดยมีแนวทางใน การ
ดำเนินงานคือหากส่วนราชการได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปีและมีการกำหนดแผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ 
ตัวชี้วัดไว้แล้วและเห็นว่าสามารถตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติฯได้ก็ให้นำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ ตัวชี้วัดดังกล่าวมา
บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๔ หากไม่
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติฯก็กำหนดขึ้นมาใหม่และนำไปบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการ ๓ ปี โดยกำหนด 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ตัวชี้วัดให้เป็นไปตามพันธกิจและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของโรงเรียน 



 
 
ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) จึงได้ 

จัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕) ขึ้นเพ่ือเป็นกรอบในการดำเนินการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตของสถานศึกษาและให้ส่วนราชการ/หน่วยงานใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการ 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีจิตสานึกในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม 
จริยธรรมในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน 

2. เพ่ือป้องกันและเฝ้าระวังมิให้เกิดการทุจริตการปฏิบัติและ/หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบใน 
การปฏิบัติราชการข้ึนภายในหน่วยงานโดยประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเครือข่ายภาคประชาชนใน 
การติดตามตรวจสอบแจ้งข้อมูลเบาะแสการประพฤติมิชอบ 

๓. เพ่ือส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)มีระบบ
การทำงานและการตรวจสอบที่เข้มแข็งในการป้องกันการทุจริต 

๔. เสริมสร้างศักยภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 
ข้อมูลประกอบการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) ได้จัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้สอดคล้องกับ 
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สำนักงานป.ป.ช.กำหนดเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำ
แผน  

ภายในปีการศึกษา ๒๕๖๕  โรงเรียนอนุบาลนางรองฯ ได้กำหนดทิศทางการบริหารโรงเรียนสู่มาตรฐาน 
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลนางรอง  ภายใต้กรอบ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์หลัก และยุทธศาสตร์ 
ของโรงเรียนดังต่อไปนี้ 

วิสัยทัศน์ :  โรงเรียนอนุบาลนางรองฯเป็นสถานศึกษาพอเพียงชั้นดี มีคุณภาพตามมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพ
ประจำตำบลและโรงเรียนคุณภาพ SMT สสวท. 

พันธกิจ  
๑.น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มาตรฐานโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลและโรงเรียนคุณภาพ  

SMT สสวท. สู่การบริหารจัดการ 
๒. น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มาตรฐานโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลและโรงเรียนคุณภาพ  

SMT สสวท. สู่กระบวนการจัดการเรียนการสอน  
๓. น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มาตรฐานโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลและโรงเรียนคุณภาพ  

SMT สสวท. สู่การพัฒนาครู บุคลากร นักเรียน 
 
เป้าประสงค์ 
 ๑. โรงเรียนอนุบาลนางรองฯเป็นสถานศึกษาพอเพียงชั้นดี ที่มีระบบบริหารจัดการที่ดีด้วยระบบคุณภาพ                
เป็นผู้นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารและจัดการเรียนการสอน 
 ๒.  ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีวิถีพอเพียง เป็นครูมืออาชีพ มีขวัญกำลังใจ มุ่งม่ันในการทำงาน      
ทำงานเต็มศักยภาพ 
 
 
 



 
๓.  โรงเรียนพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงสู่มาตรฐานโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลและโรงเรียน

คุณภาพ     SMT สสวท. 
๔.  นักเรียนได้รับการพัฒนา มีวิถีพอเพียง มีมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลและโรงเรียนคุณภาพ  

SMT สสวท. 
๕. โรงเรียนมีภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์ที่เข้มแข็ง ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมสนับสนุนการศึกษาเพ่ือพัฒนาสู่ 

โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลและโรงเรียนคุณภาพ SMT สสวท. 
 
อัตลักษณ์ของโรงเรียน : วิถีพอเพียง 
 
เอกลักษณ์ของโรงเรียน : โรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลและโรงเรียนคุณภาพ SMT 
สสวท. 
 
กลยุทธ์หลักของโรงเรียนอนุบาลนางรองฯ 

เพ่ือใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในช่วงระหว่าง    ปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๔ มี ๖ กลยุทธ์  ดังนี้ 
กลยุทธ์ที่  ๑ จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดี ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มี
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคม และผู้อื่น ชื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย  

๑. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีของชาติและเป็นพลโลกที่ดี 
  เป็นมาตรการในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ
และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ  
มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ซื่อสัตย์สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี  
มีวินัยและรักษาศีลธรรมโดยมีแนวทางการดำเนินการดังนี้ 
 (๑) พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาโดยนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กำหนด 
 (๒) จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อมและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ  
ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิด 
ที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติและพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม   มีค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มีคุณธรรมอัตลักษณ์  
มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ซื่อสัตย์สุจริต มัธยัสถ์ อดออม  
โอบอ้อมอารี มีวินัยและรักษาศีลธรรม 
 ๒. พัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบทุกระดับความรุนแรงที่มีผลกระทบ 
ต่อความม่ันคงของประเทศ 

การพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถในการรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบทุกระดับความ
รุนแรง เช่น ภัยจากยาเสพติด ภัยจากความรุนแรงการคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์
และภัยพิบัตติ่าง ๆเป็นต้น ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตโดย 
มีแนวทางการดำเนินการดังนี้ 
 
 
 
 



 (๑) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยคุกคามที่มี
ผลกระทบต่อความมั่นคงภัยจากยาเสพติด ความรุนแรงการคุกคามในชีวิตและทรัพย์สินการค้ามนุษย์อาชญากรรมไซ
เบอร์ภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ตลอดจนรู้จักวิธีการป้องกันและแก้ไขหากได้รับผลกระทบจาก
ภัยดังกล่าว 
 (๒) มีมาตรการและแนวทางการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน 
 (๓) จัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้มีความมั่นคงปลอดภัย 
 (๔) มีระบบการดูแลติดตามและช่วยเหลือผู้เรียนในการแก้ปัญหาต่าง ๆได้รับคำปรึกษาชี้แนะและความ
ช่วยเหลืออย่างทันการณ์ทันเวลารวมทั้งการอบรมบ่มนิสัย 

 ๓. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในเขตพื้นที่เฉพาะ 
 การจัดการศึกษาให้แก่ผู้เรียนที่อยู่ในกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มท่ีอยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารได้รับ 
การบริการด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการโดยมีแนวทางการดำเนินการดังนี้ 
 (๑) พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้สื่อการเรียนรู้และการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมสำหรับการ
พัฒนาศักยภาพสูงสุดผู้เรียนกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร 
 (๒) พัฒนาครูให้มีทักษะการสอนภาษาไทยสำหรับเด็กที่ไม่ได้ใช้ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน 
 (๓) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานในการพัฒนาทักษะวิชาการทักษะชีวิตทักษะอาชีพและ 
ภาษาท่ี ๓ ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม 
กลยุทธ์ที่ ๒ จัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพนำไปสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการตามความสามารถ 
ความสนใจมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 โดยมีแนวทางดำเนินการดังนี้ 
 (๑) ดำเนินการวัดแววผู้เรียนและพัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียนตามศักยภาพและความถนัดโดยจัดการ
เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)  เช่น การจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ  ๕ ขั้นตอนหรือบันได 
๕ ขั้น (Independent Study : IS) การเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการเช่นสะเต็มศึกษา (Science Technology 
Engineering and Mathematics Education : STEM Education) เป็นต้นโดยส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) 
 (๒) ปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการตาม
ความถนัดความสามารถความสนใจของผู้เรียนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาสุขพลานามัยให้เป็นคนที่สมบูรณ์แข็งแรงทั้ง
ร่างกายและจิตใจ 
 (๓) สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มี 
ความเป็นเลิศทางวิชาการตามความสนใจและความถนัดเต็มตามศักยภาพ 
 (๔) ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาเพ่ือปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนโดยเน้นการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามความต้องการและความถนัดของผู้เรียน 
 (๕)  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศในทักษะสื่อสารภาษาไทยภาษาอังกฤษและภาษาที่ ๓ 
เพ่ิมเติมอย่างน้อย ๑ ภาษา 
 (๖) ปรับเปลี่ยนวิธีการวัดประเมินผลการเรียนของผู้เรียนโดยมุ่งเน้นการวัดประเมินตามสมรรถนะรายบุคคลโดย
การจัดให้มีการวัดประเมินจากส่วนกลางในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  
 (๗) สรุปและรายงานผลการดำเนินงานต่อสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 



กลยุทธ์ที่ ๓  พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางเน้นการพัฒนาผู้เรียน   เป็นรายบุคคล 

(หลักสูตรเชิงสมรรถนะ) และปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและบริบทของพ้ืนที่ 
 ๑. การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของผู้เรียน 
 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของผู้เรียนระดับปฐมวัย 
 เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาเหมาะสมกับวัยในทุกด้านท้ังทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญามี
วินัยมีทักษะสื่อสารภาษาไทยและมีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ (ฟังพูด) และทักษะด้านดิจิทัล พร้อมที่จะได้รับการ
พัฒนาในระดับการศึกษาที่สูงขึ้นโดยมีแนวทางดำเนินการ ดังนี้ 
 (๑) จัดกิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัยในรูปแบบที่หลากหลายจัดสภาพแวดล้อมทั้งในและ   
นอกห้องเรียนให้เอ้ือต่อการพัฒนาการเรียนรู้ 
 (๒) จัดการเรียนรู้สร้างประสบการณ์เน้นการเรียนเป็นเล่นเรียนรู้อย่างมีความสุข 
 (๓) ปรับปรุงอาคารสถานที่สิ่งอำนวยความสะดวกสนามเด็กเล่นให้ได้มาตรฐานมีความปลอดภัยสามารถจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 (๔) จัดหาสื่ออุปกรณ์ที่มีคุณภาพเหมาะสมมีมาตรฐานและความปลอดภัย 
 (๕) อภิบาลเด็กปฐมวัยให้มีสุขภาวะที่ดีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ 
 (๖) สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัยเพื่อการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนการ
ดำเนินงานของสถานศึกษา 
 (๗) สรุปและรายงานผลการดำเนินงานต่อสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนระดับประถมศึกษา 
  ผู้เรียนระดับประถมศึกษาได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญา มีวินัย 
มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ โดยมีแนวทางดำเนินการดังนี้ 
  (๑) จัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 
  (๒) จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้และระบบความคิดในลักษณะ 
สหวิทยาการ (STEAM Education) เช่น 
   - ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งคำถาม 
   - ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
   - ความรู้ทางวิศวกรรมและการคิดเพ่ือหาทางแก้ปัญหา 
   - ความรู้และทักษะในด้านศิลปะ 
   - ความรู้ด้านคณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ์ 
  (๓) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถความถนัดและ 
ความสนใจรวมถึงกิจกรรมการแนะแนวทั้งด้านศึกษาต่อและด้านอาชีพเป็นการวางพื้นฐานการเรียนรู้การวางแผนชีวิต
และวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและนำไปปฏิบัติได้ 
  (๔) จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีทักษะพ้ืนฐานในการดำรงชีวิต 
มีสุขภาวะที่ดีสามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุข 
  (๕) จัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาด้านอารมณ์และสังคม (Social and Emotional Learning : 
SEL) 
  (๖) จัดการเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิมทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding) 
  (๗) ดำเนินการให้ผู้เรียนได้รับประทานอาหารอย่างครบถ้วนถูกต้องตามหลักโภชนาการเป็นไปด้วย
ความถูกต้องตามระเบียบและวินัยการคลัง 
  (๘) สรุปและรายงานผลการดำเนินงานต่อสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 



 
  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความต้องการดูแลเป็นพิเศษ 
  เป็นการจัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพสำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสในรูปแบบ 
ที่หลากหลายเหมาะสมกับบริบทและความต้องการจำเป็นพิเศษเฉพาะบุคคลโดยแนวทางการดำเนินการ 
  (๑) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประเมินผลตามสภาพจริงสำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส 
  (๒) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษารวมทั้งการพัฒนาหลักสูตรและสื่อ
การเรียนการสอนที่เหมาะสมสำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสในรูปแบบที่หลากหลายเหมาะสมกับบริบทและความ
ต้องการจำเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล 
  (๓) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาส่งเสริมสนับสนุนการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early 
Intervention : EI) 
      (๔) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสนับสนุนทรัพยากรและจัดสรรงบประมาณด้านการศึกษา 
ที่เหมาะสมกับบริบทและความต้องการจำเป็นพิเศษ 
  (๕) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาส่งเสริมให้สถานศึกษานำระบบเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการการให้บริการและการเรียนรู้ 
  (๖) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปรับปรุงเกณฑ์อัตรากำลังครูและบุคลกรให้มีความเหมาะสมกับภาร
งานในการจัดการศึกษาพิเศษและเด็กด้อยโอกาส 
  (๗) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีความรู้ทักษะประสบการณ์มีเจตคติท่ีดีต่อการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส 
  (๘) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพัฒนาระบบการให้บริการเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก 
สื่อบริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาท่ีสอดคล้องกับความต้องการจำเป็นพิเศษ 
        (๙) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสนับสนุนการพัฒนาภาคีเครือข่าย (Education Partnership) ให้ทุก
ภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส 
 ๒. นำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้สนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนทุกระดับการจัด
การศึกษา 
 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนาวิธีการเรียนรู้ของตนเองตามความ
ต้องการและความถนัดของผู้เรียนสามารถสร้างสังคมฐานความรู้ (Knowledge - Based Society) ของตนเองเพ่ือให้
เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยแนวทางการดำเนินการดังนี้ 
  (๑) ประยุกต์ใช้ข้อมูลองค์ความรู้สื่อวิดีโอและองค์ความรู้ประเภทต่าง ๆหนังสือแบบเรียนในรูปแบบ
ของดิจิทัลเทคบุ๊ค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรที่กำหนด 
  (๒) จัดการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล( Digital Learning Platform)เพ่ือตอบสนองต่อการพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
  (๓) จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล 
กลยุทธ์ที่ ๔  สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ 
 ๑. สร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่นภาคเอกชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา
ให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 

เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมและเสมอภาค 
  (๑) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นท่ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชนวางแผนการจัดการศึกษา
ให้สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่รับผิดชอบ 
  (๒) ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชุมชนเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับพ้ืนที่จัดทำ
แผนการรับนักเรียนทุกระดับตั้งแต่ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 
 
 



 
 
  (๓) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นท่ีจัดทำสำมะโนประชากรวัยเรียน (อายุ ๐-๖ ปี) เพ่ือนำไปใช้ใน
การวางแผนการจัดการศึกษา 
  (๔) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นท่ีติดตามตรวจสอบเด็กวัยเรียนได้เข้าถึงบริการการเรียนรู้ได้อย่าง
ทั่วถึงครบถ้วน 
  (๕) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ชุมชนภาคเอกชนและทุกภาคส่วนบริหารจัดการทรัพยากรใน
ชุมชนให้สามารถใช้ร่วมกับได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  (๖) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่จัดอาหารอาหารเสริม (นม) และอาหารกลางวันให้ผู้เรียน
อย่างเพียงพอ มีคุณภาพ 
  (๗) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่สนับสนุนให้ผู้เรียนที่อยู่ห่างไกลได้เดินทางไปเรียนอย่าง
ปลอดภัยทั้งไปและกลับ 
 ๒. การยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับและทุกประเภทให้มีคุณภาพและมาตรฐานตามบริบทของพื้นที่ 
 โดยมีแนวทางการดำเนินการดังนี้ 
  (๑) จัดทำมาตรฐานสถานศึกษาให้มีคุณภาพในด้านต่าง ๆเช่น ๑) มาตรฐานด้านโครงสร้างพื้นฐานและ
สิ่งอำนวยความสะดวก ๒) มาตรฐานด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา๓) มาตรฐานด้านระบบความปลอดภัยของ
สถานศึกษา ๔) มาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล Digital Technology เป็นต้น การกำหนดมาตรฐานสถานศึกษาด้าน
ต่าง ๆ ดังกล่าว ให้พิจารณาตามบริบทของสภาพทางภูมิศาสตร์ประเภทและขนาดของสถานศึกษาเป็นสำคัญ 
  (๒) ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาสถานศึกษาขนาดเล็กและสถานศึกษาประเภทอ่ืนให้มีคุณภาพและตาม
มาตรฐานที่กำหนด 
  (๓) ส่งเสริมสนับสนุนในการติดตามตรวจสอบประเมินสถานศึกษาในทุกมิติ 

(๔) พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ และตอบสนองความต้องการของผู้เรียน 
 ๓. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้เรียนทุกกลุ่มและสถานศึกษาทุกประเภทอย่างเหมาะสมและเพียงพอ 
 (๑) ศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมของงบประมาณในการสนับสนุนให้กับผู้เรียนและสถานศึกษา 
อย่างเหมาะสมและเพียงพอสอดคล้องกับสถานภาพและพ้ืนที่ 
  (๒) ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดทำแผนงบประมาณการศึกษาอย่างอิสระโดยรับฟังความคิดเห็น
ของผู้เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ประกอบการจัดทำแผนงบประมาณก่อนเสนอหน่วยงานต้นสังกัด 
  (๓) ประสานความร่วมมือกับเพ่ือจัดสรรงบประมาณกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา ให้เด็กวัย
เรียนกลุ่มขาดแคลนทุนทรัพย์เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
  (๔) ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการจัดทำแผนงบประมาณและติดตามกำกับการใช้จ่ายงบประมาณของ
สถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใส 
 ๔. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
 โดยมีแนวทางการดำเนินการดังนี้ 
  (๑) ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมที่มีประสิทธิภาพและมีความ
ปลอดภัยสูง 
  (๒) ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ท่ีใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
ทักษะด้านการรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) แก่ผู้เรียน 
 
 
 
 
 



  (๓) ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) ในการจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียน 
  (๔) ส่งเสริมสนับสนุนอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) สำหรับผู้เรียนทุกระดับตั้งแต่ระดับปฐมวัย 
ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้นอย่างเหมาะสมเพ่ือเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง
นำไปสู่การสร้างการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  (๕) ส่งเสริมสนับสนุนอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) และพัฒนาการสอนทักษะดิจิทัล(Digital 
Pedagogy) สำหรับครูอย่างเหมาะสมเพ่ือเป็นเครื่องมือในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  (๖) ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาใช้เทคโนโลยีการเรียนการสอนทางไกลเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
(Distance Learning Technology: DLT) 

(๗) พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดเก็บเอกสาร และการแปลงข้อมูลสารสนเทศ ผู้สำเร็จ 
การศึกษา (ปพ.) 
กลยุทธ์ที่ ๕ จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน(Sustainable Development Goals : 
SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 มาตรการและแนวทางการดำเนินการ 
  ๑. สร้างจิตสำนึกในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแก่นักเรียน ผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ทั้งระดับสถานศึกษาและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

๒. ส่งเสริม สนับสนุนโครงการสิ่งแวดล้อมศึกษา “สืบสานศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนา 
ที่ยั่งยืน” ตามเป้าหมาย การพัฒนาทียังยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) โครงการโรงเรียนสีเขียว 
เป็นต้น 
  ๓ .ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษา จัดทำ Road Map และแผนปฏิบัติการเพ่ือจัดแนวทางการดำเนิน
ทางการให้องค์ความรู้และสร้างจิตสำนึกด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

๔. จัดทำคู่มือและพัฒนาสื่อนวัตกรรมในรูปแบบ QR CODE และสื่อระบบ Multimedia  
และนวัตกรรมอ่ืนๆ 
  ๕. จัดทำเกณฑ์การประกวดโรงเรียนคาร์บอนต่ำและชุมชนคาร์บอนต่ำและพัฒนาวิทยากรให้ความรู้
เรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (LCA) สู่สังคมคาร์บอนต่ำ 
  ๖. พัฒนาวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนและจัดทำหน่วยการเรียนรู้ในเรื่องการผลิตและบริโภคท่ีเป็น
กับสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับมัธยมศึกษาและพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศการเก็บข้อมูลการลดก๊าซที่มีผลต่อปรากฏการณ์ภาวะเรือนกระจก เช่นคาร์บอนไดออกไซด์ในรูปแบบการ
เปรียบเทียบและการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในการดำเนินชีวิตประจำวัน Carbon emission /Carbon 
Footprintในสถานศึกษาสู่ชุมชน 
  ๗. พัฒนาเครื่องมือและกระบวนการให้ความรู้และแนวทางการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมเรื่องการผลิต
และบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  ๘. ส่งเสริมการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและบูรณาการ สาระการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องการ
ผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 
  ๙. สนับสนุนส่งเสริมพัฒนากระบวนการรณรงค์ให้มีการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ
ยกระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่และสถานศึกษาด้านการบริหารจัดการสำนักงานสีเขียวและสถานศึกษาท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (Green office) 
 
 
 
 



  ๑๐. พัฒนายกระดับสถานศึกษานำร่องขยายผลส่งสถานศึกษาต้นแบบด้านการพัฒนาด้านการผลิต
และบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมท้ังระบบเช่นการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากและสัญลักษณ์เบอร์ ๕ เพ่ือลดการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและลดปริมาณขยะในสำนักงานและสถานศึกษา 
  ๑๑. ขยายผลผ่านระบบ DLTV ส่งเสริมความรู้เรื่องการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อ
ความปลอดภัยและสุขภาพที่ดีสู่สังคมเมืองเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อมที่ดีและการเลือกผลิตภัณฑ์
บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและฉลากที่แสดงสัญลักษณ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  ๑๒. พัฒนานวัตกรรมโดยใช้กระบวนการ BBL/PLC และ Decision – Making การนำขยะ  มาใช้
ประโยชน์ในรูปแบบผลิตภัณฑ์และพลังงานและลดประมาณขยะการบำบัดน้ำเสีย ลดการใช้ เผาและลด   การใช้สารเคมี 
สู่สถานศึกษาปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  ๑๓. ขยายผลจากสถานศึกษาคาร์บอนต่ำสู่ชุมชนเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อมดี 
Green city ด้านพลังงานการจัดการขยะและน้ำเสียชุมชนผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  ๑๔. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาให้นักเรียน สถานศึกษาได้ศึกษาเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้โรงงาน
อุตสาหกรรมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมชุมชนเมืองนิเวศและหน่วยงานส่งเสริมการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือนำความรู้มาประยุกต์ใช้และจัดทำโครงงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
  ๑๕. ส่งเสริมแนวทางการจัดการเรียนรู้อาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา  
  ๑๖.จัดทำระบบนิเทศติดตามผลการดำเนินงานในสถานศึกษาทั้งในระบบออนไลน์และนิเทศเชิง
คุณภาพพัฒนาการกรอกข้อมูลระบบการนิเทศติดตามแลกเปลี่ยนนำเสนอผลงานและมอบรางวัลเกียรติยศ
ประชาสัมพันธ์และจัดพิมพ์เว็บไซต์ผลงาน เพื่อเผยแพร่และเป็นต้นแบบสรุปผลรายงาน 
กลยุทธ์ที่ ๖ ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
  มาตรการและแนวทางการดำเนินการ 
  ๑. สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลเพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษา 
พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพ 

๒. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
๓. ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ/ 

กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด โดยใช้ระบบติดตามและ
ประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)  
  ๔. ให้สถานศึกษาหรือกลุ่มโรงเรียนมีความคล่องตัวในการบริหารจัดการศึกษาเป็นมาตรการกระจาย
อำนาจให้สถานศึกษาหรือกลุ่มโรงเรียนมีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษาครอบคลุม ด้านการบริหาร
วิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคลและด้านการบริหารงานทั่วไปโดยดำเนินการเป็นราย
สถานศึกษาหรือกลุ่มโรงเรียนอาจดำเนินการเป็นรายด้านหรือทุกด้านได้โดยมีแนวทางการดำเนินการดังนี้ 
   (๑) ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาสถานศึกษาหรือกลุ่มโรงเรียนในการบริหารจัดการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ 
   (๒) ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาขนาดเล็กให้มีระบบการบริหารจัดการที่หลากหลาย  
   (๓) ยกระดับสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของทุกคนในชุมชน เป็นศูนย์กลางใน
การพัฒนาทักษะอาชีพและทักษะชีวิต 
   (๔) นำผลการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการวางแผนการปฏิบัติการตรวจสอบติดตาม 
เพ่ือการปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
   (๕) จัดอบรมพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ให้มีคุณสมบัติสมรรถนะและความรู้ความเชี่ยวชาญ
ประสบการณ์ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ 
 
 
 
 



   (๖) สถานศึกษาหรือกลุ่มโรงเรียนมีคณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือทำหน้าที่
ส่งเสริมสนับสนุนกำกับดูแลกิจการและการประกันคุณภาพของสถานศึกษา 
  ๕. พัฒนาสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้เป็นหน่วยงานมีความทันสมัย เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารงาน พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ  บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุนส่งเสริมตรวจสอบติดตามเพ่ือให้
สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีแนวทางการดำเนินการดังนี้ 

(๑) ศึกษาวิเคราะห์ปรับปรุงและพัฒนาสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้เป็นหน่วยงาน 
ที่ทันสมัยมีหน้าที่สนับสนุนกำกับติดตามตรวจสอบและประเมินผลสถานศึกษา เพ่ือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
  (๒) ส่งเสริมสนับสนุนใช้ระบบการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานตาม
หลักการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ              
( Integrity&TransparencyAssessment : ITA ) 
  (๓) ส่งเสริมสนับสนุนการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการ
บริหารงาน 
  (๔) ส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน(Area-based Management) 
  (๕) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจัดทำแผนบูรณาการจัดการศึกษาในระดับพ้ืนที่ 
  (๖) สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษาสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียน 
  (๗) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการที่ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนและพ้ืนที่ 
  (๘) ส่งเสริมสนับสนุนผู้ปกครองชุมชนสังคมและสาธารณชนให้มีความรู้ความเข้าใจและมี 
ส่วนร่วมรับผิดชอบ (Accountability) ในการบริหารจัดการศึกษา 
  (๙) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
  ๖. เพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียนและ
สถานศึกษาเป็นมาตรการที่เน้นการนำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการจัดสรรงบประมาณอุดหนุน
ผู้เรียนทุกคน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ต้องการปฏิรูปการคลังโดยการจัดสรรงบประมาณตรงไปยังผู้เรียน 
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการดำเนินการ เพ่ือให้บรรลุเป้าประสงค์ดังกล่าว 
โดยสามารถพิสูจน์ตัวตนของผู้เรียนที่รับจัดสรรงบประมาณได้อย่างถูกต้องลดความซ้ำซ้อนในการจัดสรรงบประมาณ
อุดหนุนผู้เรียน สามารถกำหนดเงื่อนไขการจัดสรรงบประมาณให้แก่ผู้เรียนกลุ่มต่าง ๆได้อย่างถูกต้องและสามารถ
เชื่อมโยงข้อมูลกับระบบธนาคารในการจัดสรรงบประมาณตรงไปยังผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางการ
ดำเนินการ ดังนี้ 
  (๑) สนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการงบประมาณอุดหนุนผู้เรียนและสถานศึกษาโดยตรง 
  (๒) สนับสนุนการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
งบประมาณอุดหนุนผู้เรียนและสถานศึกษาโดยตรง 
  (๓) สนับสนุนการพัฒนาและประยุกต์ใช้ระบบไบโอเมทริกซ์ (Biometric) ในการพิสูจน์ตัวตนของ
ผู้เรียน เพ่ือลดความซ้ำซ้อนในการจัดสรรงบประมาณโดยจะทำการแลกเปลี่ยนข้อมูลนักเรียนรายบุคคลกับ
กระทรวงมหาดไทย 
  (๔) สนับสนุนการพัฒนาระบบเบิกจ่ายงบประมาณอุดหนุนตรงไปยังผู้เรียนและสถานศึกษา 
ผ่านระบบธนาคาร 
 
 
 
 
 



  ๗. สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และระบบการทำงาน 
ที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดเป็นมาตรการในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Technology) มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบนำไปสู่การนำเทคโนโลยีการวิเคราะห์
ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Technology) เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลด้านต่าง ๆ ตั้งแต่ข้อมูลผู้เรียนข้อมูลครูข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลงบประมาณและข้อมูลอ่ืนๆที่จำเป็นมาวิเคราะห์เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็น
รายบุคคลตามสมรรถนะและความถนัดและสามารถวิเคราะห์เป็นข้อมูลในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์    
ของประเทศนำ Cloud Technology มาให้บริการแก่หน่วยงานทุกระดับทั้งระดับ IaaSPaaS และ SaaS และพัฒนา
แพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) ระบบบริหารงานสำนักงานเช่นระบบแผนงานและงบประมาณระบบบัญชีระบบ
พัสดุระบบสารบรรณเป็นต้นเพ่ือเจ้าหน้าที่สามารถใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเชื่องโยงกัน 
ทั้งองค์กรโดยมีแนวทางการดำเนินการดังนี้ 
  (๑) สนับสนุนการศึกษาวิเคราะห์นำ Cloud Technology มาให้บริการหน่วยงานในสังกัด   
ทุกระดับทั้งในรูปแบบ Private Cloud Hybridge Cloud และ public Cloud ทั้งในระดับ IaaSPaas และ SaaS 
  (๒) สนับสนุนการศึกษาวิเคราะห์นำ Big Data Technology มาใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูลของนักเรียน
ในฐานข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือนำมาวิเคราะห์คุณภาพของผู้เรียนในมิติต่าง ๆ 
  (๓) สนับสนุนการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพ่ือสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัด
การศึกษาท้ังระบบพร้อมให้บริการ (Services) เชื่อมโยงข้อมูลเพื่อแลกเปลี่ยนและบูรณาการข้อมูลภาครัฐทั้งภายในและ
นอกสังกัดอีกท้ังยังเป็นระบบกลางสำหรับใช้ในการพิสูจน์ยืนยันตัวตนเดียวและรองรับการทำงานร่วมกับแพลตฟอร์ม
ดิจิทัลต่าง ๆ 
  (๔) สนับสนุนพัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรมนุษย์ด้านการศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่สามารถเชื่อมโยงและ
บูรณาการข้อมูลด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างกระทรวงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยการเชื่อมโยงข้อมูลรายบุคคล
ที่เก่ียวกับการศึกษาการพัฒนาตนเองสุขภาพและการพัฒนาอาชีพในตลอดช่วงชีวิตเป็นฐานข้อมูลการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ของประเทศไทยที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถประเมินจุดอ่อนจุดแข็งและศักยภาพบุคคลของประเทศ
นำไปสู่การตัดสินใจระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ 
  (๕) สนับสนุนพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากร
ทางการศึกษาด้านการบริหารงานเชื่อมโยงถึงการพัฒนาครูเพ่ือให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าในอาชีพตลอดจนพัฒนา
ระบบข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนเป็นรายบุคคลตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่สามารถเชื่อมโยงกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปสู่การพัฒนาฐานข้อมูลประชากรด้านการศึกษาของประเทศ 
 
กลยุทธ์ในการพัฒนาโรงเรียนอนุบาลนางรองฯ 
           โรงเรียนอนุบาลนางรองฯ มีกลยุทธ์ในการพัฒนา บริหารงานจัดการ ๖ กลยุทธ์  ดังนี้ 
             กลยุทธ์ที่ ๑  จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ   

มีโครงการ/กิจกรรม ที่สำคัญ ดังนี้ 
๑.๑ โครงการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพโรงเรียนประจำตำบลนางรอง  
๑.๒ โครงการโรงเรียนสุจริต  
๑.๓ โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  
๑.๔ โครงการโรงเรียนคุณธรรม  
๑.๕ โครงการโรงเรียนต้นแบบจัดการเรียนรู้สหกรณ์  
๑.๖ โครงการโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน  
๑.๗ โครงการโรงเรียนธนาคารโรงเรียนอนุบาลนางรองฯ   
๑.๘ โครงการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
 
 

 



 
 

กลยุทธ์ที่ ๒  จัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  มีโครงการ/กิจกรรม ที่สำคัญ ดังนี้ 

๒.๑ โครงการพัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการ 
๒.๒ โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาในโรงเรียน 
๒.๓ โครงการพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนชั้น ป.๑-๖ 
๒.๔ โครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบการเรียนการสอนลูกเสือ 
๒.๕ โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์นักเรียนชั้น ป.๑-๖ 
๒.๖ โครงการพัฒนาความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ 
๒.๗ โครงการพัฒนาการวัดและประเมินผลหลักสูตรสถานศึกษา : ตามสภาพจริง 
๒.๘ โครงการพัฒนาห้องเรียนสะเต็มศึกษา ( Stem Education )  
๒.๙ โครงการโรงเรียนคุณภาพ SMT ตามมาตรฐาน สสวท. 
๒.๑๐ โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษแบบเข้ม ( IEP-Intensive English Program )  
๒.๑๑ โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิต : ว่ายน้ำ 
๒.๑๒ โครงการพัฒนาการเรียนการสอน ระดับชั้นอนุบาล ๑ - ๓ 
๒.๑๓ โครงการพัฒนาการเรียนการสอน ระดับชั้น ป.๑ 
๒.๑๔ โครงการพัฒนาการเรียนการสอน ระดับชั้น ป.๒ 
๒.๑๕ โครงการพัฒนาการเรียนการสอน ระดับชั้น ป.๓ 
๒.๑๖ โครงการพัฒนาการเรียนการสอน ระดับชั้น ป.๔ 
๒.๑๗ โครงการพัฒนาการเรียนการสอน ระดับชั้น ป.๕ 
๒.๑๘ โครงการพัฒนาการเรียนการสอน ระดับชั้น ป.๖ 
๒.๑๙ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/ผลการสอบ  NT  
๒.๒๐ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/ผลการสอบ O-NET  
๒.๒๑ โครงการพัฒนาห้องสมุดมาตรฐาน ๓ ดี  

 
กลยุทธ์ที่ ๓   พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

 มีโครงการ/กิจกรรม ที่สำคัญ ดังนี้ 
๓.๑ โครงการ Anuban-Nangrong Clean and Green : ACG  
๓.๒ โครงการพัฒนาระบบการบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ (งานพัสดุ) 
๓.๓ โครงการพัฒนาระบบการบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ (งานการเงิน) 
๓.๔ โครงการพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล 
๓.๕ โครงการพัฒนาระบบบริหารงานทั่วไป (งานธุรการ) 
๓.๖ โครงการพัฒนาโรงเรียนจัดการเรียนร่วม 
๓.๗ โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ ศูนย์ GTX 
๓.๘ โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญในรอบปี 
๓.๙ โครงการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
๓.๑๐ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
๓.๑๑ โครงการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานครูและบุคลากร 
๓.๑๒ โครงการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (Internal Quality Assurance System) 

       - การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ   
       - การพัฒนามาตรฐานการศึกษา    
       - การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 



 
       - การดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
       - การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา   
       - การประเมินคุณภาพการศึกษา  
       - การรายงานคุณภาพการศึกษาประจำปี   
       - การผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา   

๓.๑๓ โครงการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงสู่ศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๓.๑๔ โครงการพัฒนากระบวนการนิเทศภายใน 

       - การประชุมก่อนเปิดภาคเรียน/การปฐมนิเทศ (ORIENTATION) 
       - การสังเกตการสอนในชั้นเรียน 
       - การประชุมทางวิชาการประจำเดือน 
       - การอบรม (TRAINING)/การสัมมนา (SEMINAR)/การระดมความคิด (BRAIN STORMING) 
       - การให้คำปรึกษาแนะนำ (COUNCELING & GUIDANCE) ขณะปฏิบัติงาน 
       - การพาครูไปศึกษานอกสถานที่ 
       - การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (ACTION RESEARCH)  
       - การสะท้อนผลการสอน/การปฏิบัติงาน 
       - การให้ศึกษาเอกสารทางวิชาการ (STUDY EDUCATIONAL DOCUMENTS) 
 

กลยุทธ์ที่ ๔   สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและลด
ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา   

มีโครงการ/กิจกรรม ที่สำคัญ ดังนี้  
      ๔.๑ โครงการพัฒนา ICT และการศึกษาทางไกล DLIT 
       ๔.๒ โครงการพัฒนาเว็บไซด์โรงเรียนอนุบาลนางรองฯ  
       ๔.๓ โครงการพัฒนาการประชาสัมพันธ์โรงเรียนอนุบาลนางรองฯ 
                  กลยุทธ์ที่ ๕  จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

มีโครงการ/กิจกรรม ที่สำคัญ ดังนี้  
๕.๑ โครงการโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน  
๕.๒ โครงการโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี  
๕.๓ โครงการพัฒนางานอนามัยโรงเรียน       
๕.๔ โครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School : ZWS  
๕.๕ โครงการโรงเรียนเบอร์ ๕ : ประหยัดค่าสาธารณูปโภค  

      - กำหนดมาตรการประหยัดพลังงาน        - กิจกรรมรณรงค์ประหยัดน้ำ-ประหยัดไฟฟ้า 
      - กิจกรรมการใช้พลังงานทดแทน-พลังงานสะอาด  
      - ปรับเปลี่ยนวัสดุ/อุปกรณ์ ประหยัดพลังงาน   ฯลฯ 

๕.๖ โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้า-ประปา ถนนคอนกรีต และระบบสาธารณูปโภค 
๕.๗ โครงการพัฒนาระบบข้อมูล สาระสนเทศ เพ่ือการบริหารจัดการ 

กลยุทธ์ที่ ๖   ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
มีโครงการ/กิจกรรม ที่สำคัญ ดังนี้ 
๖.๑ โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๖.๒ โครงการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนอนุบาลนางรองฯ พ.ศ.๒๕๖๕ 
๖.๓ โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
๖.๔ โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 



 
 
๖.๕ โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๖.๖ โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
๖.๗ โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
๖.๘ โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
๖.๙ โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
๖.๑๐ โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
๖.๑๑ โครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์โรงเรียน ให้น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน 
๖.๑๒ โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง สระว่ายน้ำ 

 ๖.๑๓ โครงการส่งเสริมการดำเนินงาน สมาคม ครู ผู้ปกครอง นักเรียนฯ 
 ๖.๑๔ โครงการส่งเสริมการดำเนินงาน สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนฯ  
 ๖.๑๕ โครงการส่งเสริมการดำเนินงานกองทุนเพ่ือการศึกษาโรงเรียนฯ 
 ๖.๑๖ โครงการส่งเสริมการดำเนินงานมูลนิธิการประถมศึกษาอำเภอนางรอง  
       ๖.๑๗ โครงการส่งเสริมการดำเนินงานเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 

๖.๑๘ โครงการวิจัยในชั้นเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
โครงการ   เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” 
แผนงาน   บริหารทั่วไป (นายธีระวัฒน์ ศรีวิชัย ,นายสุรเชษฐ์ วิทยากุลเดช และคณะ) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนอนุบาลนางรองฯ   สพป.บุรีรัมย์ เขต  ๓ 
ผู้รับผิดชอบ   
 ๑. นายธีระ คนชุม   ผู้อำนวยการสถานศึกษา    ประธานกรรมการ 
 ๒. นางณัฎฐ์ชญา ยอดลองเมือง  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา   รองประธานกรรมการ  

๓. นายวินัย อ้อมวิหาร            รองผู้อำนวยการสถานศึกษา   รองประธานกรรมการ 
๔. นายพสุชา อิสรพล            รองผู้อำนวยการสถานศึกษา   รองประธานกรรมการ 

 ๕. นางภาวินี สุขเกษม   ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป รองประธานกรรมการ 
 ๖. นางวชิราพรรณ  ศรีวรรณ  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบุคคล   รองประธานกรรมการ 
 ๗. นางธีรภัทร์  สุขไสยาสน์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณ   รองประธานกรรมการ 
 ๘. นางทิพยวรรณ  อาภรณ์พงษ์  ครู/หัวหน้าช่วงชั้นปฐมวัย    กรรมการ 
 ๙. นางศิริพร  ประสงค์   ครู/หัวหน้าช่วงชั้น ป.๑-๓    กรรมการ 
 ๗. นางเกศินี  ป้อมหิน     ครู/หัวหน้าช่วงชั้น ป.๔-๖    กรรมการ 
 ๘. นางโกสุม สวัสดิ์พูน   ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป  กรรมการ/เลขานุการ 
 ๙. นายธีระวัฒน์ ศรีวิชัย   คร ู      กรรมการ/เลขานุการ 
 ๑๐. นางสาวพิมพ์ชนก ลิไธสง  คร ู      กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
ระยะเวลาดำเนินการ  ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ - ๓๐  เมษายน  ๒๕๖๖ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธโรงเรียน  กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัย 
                                          จากภัยทุกรูปแบบ 
สนองกลยุทธ สพฐ.  กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัย 
                                          จากภัยทุกรูปแบบ 
............................................................................................................................. ............................................. 
๑. หลักการและเหตุผล 

การดำเนินชีวิตของคนในสังคมไทยยุคปัจจุบันนี้ต้องต่อสู้ ดิ้นรน แข่งขัน เพื่อให้มีชีวิตที่สุขสบายและให้ได้มา             
ซึ่งสิ่งที่ตนเองปรารถนา ทำให้คนเราเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ของส่วนรวม ขาดสำนึกรับผิดชอบต่อ
การกระทำของตนเองทั้งทางกาย ทางวาจาและทางใจบางครั้งก็หลงลืมละเลยการเอาใจใส่ต่อบุคคลอ่ืน สิ่งแวดล้อมและ
สังคมรอบกายก่อให้เกิดปัญหาและผลกระทบด้านลบตามมาไม่น้อยในชุมชนใกล้ตัวของเราก็มีสภาพไม่แตกต่างกัน 
พฤติกรรมบริโภคนิยมมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของคนในสังคมโดยรวม และสุดท้ายก็จะส่งผลต่อพฤติกรรมของเยาวชน                
ในวัยเรียนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ความสุขของการเป็นนักเรียนก็คือการได้เรียนร่วมกับเพ่ือน ๆ อย่างมีความสุข ความหวัง
ของพ่อแม่ก็คือการที่ลูกเรียนสำเร็จตามเกณฑ์ 
 จากสถานการณ์ปัจจุบัน ปัญหาเด็กและเยาวชนเป็นปัญหาของสังคม ซึ่งมีสาเหตุหลากหลายปัญหามาจาก
ครอบครัวที่ขาดการสื่อสารกันทีถู่กต้อง สื่อต่างๆ เข้าถึงได้โดยง่าย สภาพสิ่งแวดล้อม สภาพสังคมและค่านิยมท่ี 
 
 



 
เปลี่ยนแปลงไป การขาดต้นแบบที่ดี รวมทั้งปัญหาที่เกิดจากตัวเด็กที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไม่เหมาะสม ซึ่งพบว่าปัญหา
พ้ืนฐานนั้นเกิดจากเด็กยังขาดวินัยในตนเอง การไม่เคารพต่อกฎกติกาของสังคม จึงไม่สามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งใดผิด 
 สิ่งใดถูก และแก้ไขปัญหาแบบรู้เท่าไม่ถึงการณ์ท้ังนี้เพ่ือเป็นการปลูกฝังค่านิยมที่พึงประสงค์ และนักเรียนสามารถนำไป
ปรับใช้ในชีวิตได้อย่างเหมาะสมโรงเรียนจึงได้นำแนวคิดแนวทางการจัดกิจกรรม “โรงเรียนสุจริต” มาเป็นนโยบายใน
การบริหารจัดการ และการบูรณาการการเรียนการสอน เพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนเป็นคนดีมีคุณลักษณะ ๕ ประการ 
ดังนี้คือ มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย  ซื่อสัตย์สุจริตอยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ 
 โรงเรียนเห็นความสำคัญของการพัฒนาคุณลักษณะ ๕ ประการของนักเรียนในโรงเรียนที่เข้าร่วม 
โครงการ “โรงเรียนสุจริต” จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ต่อเนื่องถึงปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
๒. วัตถุประสงค์ 

๒.๑ เพ่ือให้ครูมีความรู้ความเข้าใจ แนวทางการดำเนินงาน การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ  
“โรงเรียนสุจริต” ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันการทุจริต และสามารถนำความรู้ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตให้นักเรียนในโรงเรียน 

๒.๒ เพ่ือปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมป้องกันการทุจริตและการใช้ ชีวิตประจำวันด้วยความพอเพียงนำผลไปใช้ใน
การประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้ใหญ่และบุคคลโดยทั่วไป 

 ๒.๓ เพ่ือให้นักเรียนทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในความสำคัญขององค์ประกอบต่าง ๆ ของ
โรงเรียนสุจริต เกิดความสำนึกพัฒนาตนเองให้เป็นคนดีของชาติ  มีคุณธรรมจริยธรรม  ค่านิยมดีงามในเรื่อง
กระบวนการคิด  ความมีระเบียบวินัย  ความซื่อสัตย์สุจริต  อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะตามแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 ๒.๔ เพ่ือให้มีเครือข่ายการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบูรณาการสร้างเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมให้ทุกภาคส่วนมีบทบาทในการพัฒนาเด็กและเยาวชน อย่างบูรณาการ เพ่ือให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดี มี
คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงาม 
๓. เป้าหมาย 

๓.๑ ครูมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการดำเนินงาน การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ “โรงเรียนสุจริต” 
ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันการทุจริต และสามารถนำความรู้ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตให้นักเรียนในโรงเรียน 

๓.๒ นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมป้องกันการทุจริตและการใช้ ชีวิตประจำวันด้วยความพอเพียง 
นำผลไปใช้ในการประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับผู้ใหญ่และบุคคลโดยทั่วไป 

๓.๓ นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในความสำคัญขององค์ประกอบต่าง ๆ ของโรงเรียนสุจริต เกิด
ความสำนึกพัฒนาตนเองให้เป็นคนดีของชาติ มีคุณธรรมจริยธรรม  ค่านิยมดีงามในเรื่องกระบวนการคิด  ความมี
ระเบียบวินัย  ความซื่อสัตย์สุจริต  อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะตามแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๓.๔ มีเครือข่ายการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบูรณาการสร้างเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมให้ทุกภาคส่วนมีบทบาทในการพัฒนาเด็กและเยาวชน อย่างบูรณาการ เพ่ือให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดี มี
คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงาม 
 
 



 
๔. ผลผลิต (Out-put) และตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

ผลผลิต (Out-put) ตัวช้ีวัดความสำเร็จ(Indicator)  
เชิงปริมาณ/คุณภาพ 

ผลผลิตที่ ๑ : ครูทุกคนมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการ
ดำเนินงาน การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ “โรงเรียน
สุจริต”ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันการทุจริต 
และสามารถนำความรู้ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมความ
ซื่อสัตย์สุจริตให้นักเรียนในโรงเรียน 

เชิงปริมาณ : ครูทุกคนมีความรู้ความเข้าใจแนว
ทางการดำเนินงาน การพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการ “โรงเรียนสุจริต” 
เชิงคุณภาพ : ครูสามารถนำความรู้ไปใช้ในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต 

กิจกรรมที่ ๑ :  อบรม ประชุม ชี้แจ้งให้คณะครูได้ทราบ
รายละเอียดและแนวดำเนินการโครงการ “โรงเรียนสุจริต” 
ผลผลิตที่ ๒ : นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมป้องกันการ
ทุจริตและการใช้ ชีวิตประจำวันด้วยความพอเพียงนำผลไป
ใช้ในการประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้ใหญ่และ
บุคคลโดยทั่วไป 
กิจกรรมที่ ๒ : กิจกรรมหน้าเสาธง ท่องคำปฏิญญาโรงเรียน
สุจริต กิจกรรม ๕ ห้องชีวิต กิจกรรมที่ครูสอดแทรกในการ
เรียนการสอนทุกกลุ่มสาระฯ นั่งสมาธิ ของหายได้คืน 
กิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 

เชิงปริมาณ : ครูทุกคนมีแผนการจัดกิจกรรมที่
สามารถเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
คุณลักษณะสุจริตให้เกิดแก่ผู้เรียนได้ 
เชิงคุณภาพ :  นักเรียนได้รับการเสริมสร้างให้มี
คุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตและการใช้ 
ชีวิตประจำวันด้วยความพอเพียงนำผลไปใช้ใน
การประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้ใหญ่
และบุคคลโดยทั่วไป 

ผลผลิตที่ ๓ :  นักเรียนทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ และ
ตระหนักในความสำคัญขององค์ประกอบต่าง ๆ ของ
โรงเรียนสุจริต เกิดความสำนึกพัฒนาตนเองให้เป็นคนดีของ
ชาติ มีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมดีงามในเรื่องกระบวนการ
คิด  ความมีระเบียบวินัย  ความซื่อสัตย์สุจริต  อยู่อย่าง
พอเพียง มีจิตสาธารณะตามแนวคิดตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
กิจกรรมที่ ๓ :  จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการคิดทุก
ระดับชั้น  

เชิงปริมาณ : นักเรียนทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ 
และตระหนักในความสำคัญขององค์ประกอบต่าง 
ๆ ของโรงเรียนสุจริต ได้ฝึกทักษะกระบวนการคิด
ในทางท่ีถูก 
เชิงคุณภาพ  :  นักเรียนเกิดความสำนึกพัฒนา
ตนเองให้เป็นคนดีของชาติ มีคุณธรรมจริยธรรม  
ค่านิยมดีงามในเรื่องกระบวนการคิด  ความมี
ระเบียบวินัย  ความซื่อสัตย์สุจริต  อยู่อย่าง
พอเพียง มีจิตสาธารณะตามแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ผลผลิต (Out-put) ตัวช้ีวัดความสำเร็จ(Indicator) 
เชิงปริมาณ/คุณภาพ 

ผลผลิตที่ ๔ : มีเครือข่ายการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนในการบูรณาการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
ให้ทุกภาคส่วนมีบทบาทในการพัฒนาเด็กและเยาวชน  
อย่างบูรณาการ เพ่ือให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดี มีคุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงาม 

เชิงปริมาณ : ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม 
จริยธรรม มีคุณลักษณะสุจริต ๕ ประการ 

กิจกรรมที่ ๔ : สร้างเครือข่าย ในการส่งเสริมพัฒนาเด็กและ
เยาวชนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะ
สุจริต ๕ ประการ มีการทำกิจกรรมร่วมกันในหลาย ๆ ด้าน 

เชิงคุณภาพ : เด็กและเยาวชนเป็นคนดี  
มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะสุจริต ๕ 
ประการ ตามต้องการ 

 
๕. ตัวช้ีวัดความสำเร็จด้านระยะเวลาในการดำเนินการ 
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ผลผลิตที่ ๑ : ครูทุกคนมีความรู้ความ
เข้าใจแนวทางการดำเนินงาน การ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
“โรงเรียนสุจริต” สามารถนำความรู้
ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
และค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตให้
นักเรียนในโรงเรียน 

  

            

ผลผลิตที่ ๒ : นักเรียนมีคุณธรรม
จริยธรรมป้องกันการทุจริตและการใช้ 
ชีวิตประจำวันด้วยความพอเพียงนำผล
ไปใช้ในการประพฤติตนเป็นแบบอย่าง
ที่ดีให้กับผู้ใหญ่และบุคคลโดยทั่วไป 

  

            

ผลผลิตที่ ๓ :  นักเรียนทุกคนมีความรู้ 
ความเข้าใจ และตระหนักใน
ความสำคัญขององค์ประกอบต่าง ๆ 
ของโรงเรียนสุจริต  
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ระยะเวลาดำเนินการ ( ๑๖ พ.ค.๖๕ – ๓๐ เม.ย. ๖๖) 
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ผลผลิตที่ ๔ : มีเครือข่ายการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนใน
การบูรณาการสร้างเสริมคุณธรรม
จริยธรรมให้ทุกภาคส่วนมีบทบาทใน
การพัฒนาเด็กและเยาวชน อย่าง
บูรณาการ เพ่ือให้เด็กและเยาวชนเป็น
คนดี มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม
ที่ดีงาม 

  

            

. 
 งบประมาณ: หมวดเงินอุดหนุน  - บาท  
 ๖.๑ ผลผลิตที่ ๑ : ครูทุกคนมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการดำเนินงาน การพัฒนาระบบ 
การบริหารจัดการ “โรงเรียนสุจริต” สามารถนำความรู้ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตให้นักเรียนในโรงเรียน ใช้เงิน งบประมาณ ..........-......... บาท 

กิจกรรมที่ ๑ : อบรม ประชุม ชี้แจ้งให้คณะครูได้ทราบรายละเอียดและแนวดำเนินการโครงการ “โรงเรียน
สุจริต”  

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ครูทุกคนมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการดำเนินงาน การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
“โรงเรียนสุจริต” 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ครูสามารถนำความรู้ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตให้นักเรียนในโรงเรียน 

การประเมินผลการดำเนินงาน:  ประเมินจากผลสำเร็จของการจัดกิจกรรม และประเมินจากการปฏิบัติของ
คณะครู  

๖.๒ ผลผลิตที่ ๒ : นักเรียนมีคณุธรรมจริยธรรมป้องกันการทุจริตและการใช้ ชีวิตประจำวันด้วยความพอเพียง
นำผลไปใช้ในการประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้ใหญ่และบุคคลโดยทั่วไป 

กิจกรรมที่ ๒ :  กิจกรรมหน้าเสาธง ท่องคำปฏิญญาโรงเรียนสุจริต กิจกรรม ๕ ห้องชีวิต กิจกรรมที่ครู
สอดแทรกในการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระฯนั่งสมาธิของหายได้คืน กิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ครูทุกคนมีแผนการจัดกิจกรรมที่สามารถเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะสุจริต
ให้เกิดแก่ผู้เรียนได้ 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ครูทุกคนมีแผนการจัดกิจกรรมที่สามารถเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะสุจริต
ให้เกิดแก่ผู้เรียนได้ 

 
 



 
 
การประเมินผลการดำเนินงาน :  ประเมินจากแผนการจัดการเรียนรู้ และประเมินกระบวนการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ที่ดำเนินการ 
 ๖.๓ ผลผลิตที่ ๓ : นักเรียนทุกคนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในความสำคัญขององค์ประกอบต่าง ๆ ของ
โรงเรียนสุจริต เกิดความสำนึกพัฒนาตนเองให้เป็นคนดีของชาติ มีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมดีงามในเรื่องกระบวนการคิด  
ความมีระเบียบวินัย  ความซื่อสัตย์สุจริต  อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะตามแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

กิจกรรมที่ ๓ :  จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการคิดทุกระดับชั้น  
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักเรียนทุกคนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในความสำคัญขององค์ประกอบ 

ต่าง ๆ ของโรงเรียนสุจริต ได้ฝึกทักษะกระบวนการคิดในทางที่ถูก 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ  : นักเรียนเกิดความสำนึกพัฒนาตนเองให้เป็นคนดีของชาติ มีคุณธรรมจริยธรรม  ค่านิยมดี

งามในเรื่องกระบวนการคิด ความมีระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะตามแนวคิดตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

การประเมินผลการดำเนินงาน: ประเมินจากการจัดกิจกรรมของนักเรียน การเข้าร่วมกิจกรรมและประเมินจาก
การสังเกตและสัมภาษณ์นักเรียน 
 ๖.๔ ผลผลิตที่ ๔ : มีเครือข่ายการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบูรณาการสร้างเสริมคุณธรรม
จริยธรรมให้ทุกภาคส่วนมีบทบาทในการพัฒนาเด็กและเยาวชน อย่างบูรณาการ เพ่ือให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดี มี
คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงาม 

กิจกรรมที่ ๔ : สร้างเครือข่าย ในการส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรม มี
คุณลักษณะสุจริต ๕ ประการ มีการทำกิจกรรมร่วมกันในหลาย ๆ ด้าน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม 
จริยธรรม มีคุณลักษณะสุจริต ๕ ประการ 

ตัวชี้วัดเชิงเชิงคุณภาพ : เด็กและเยาวชนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะสุจริต ๕ ประการ ตาม
ต้องการ 

การประเมินผลการดำเนินงาน: ประเมินจากการจัดกิจกรรมของนักเรียนและเยาวชน การเข้าร่วมกิจกรรมและ
ประเมินจากการสังเกตและสัมภาษณ์นักเรียนและเยาวชน 
 
ลงชื่อ ......................................... ผู้เสนอโครงการ             ลงชื่อ ........................................... ผู้เห็นชอบโครงการ                          
          (นายธีระวัฒน์ ศรีวิชยั)                       (นายวินัย อ้อมวิหาร ) 
                                                                            ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป 
 
 
          ลงชื่อ ..................................... ผู้อนุมัติโครงการ 
          (นายธีระ     คนชุม) 
       ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนางรอง (สังขกฤษณ์อนุสรณ์) 
 



 
 

ในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนอนุบาลนางรอง (สังขกฤษณ์อนุสรณ์) 
ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น  โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) ได้ทำการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล 
จากแผนปฏิบัติการป้องกันแปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาและผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยกำหนดให้สถานศึกษาต้องจัดทำ
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานของตน เพ่ือสนับสนุนและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
ว่าด้วยการปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ๔ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างจิตสำนึกค่านิยม ให้สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึก  
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนภาศักยพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและปราบปรามการ 
ทุจริตสถานศึกษา 

ยุทธศาสตร์และมาตรการ/แนวทางดำเนินงาน 
ยุทธศาสตร์ที ่๑ : เสริมสร้างจิตสำนึกาค่านิยม ให้สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
วัตถุประสงค์ 
มุ่งส่งเสริมเสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้แก่สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลโดยมีทัศนคติ 

วิสัยทัศน์ ในการร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบสถานศึกษารณรงค์ รวมทั้งเผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ ให้ทุกภาคส่วนมีวินัย เคารพกฎหมาย กฎและระเบียบ ที่จะเป็นกลไกในการแก้ไขการพัฒนา ตลอดจน
เป็นการวางรากฐานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน 
๑. ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๑.๑ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ให้ปฏิบัติงานและชีวิต 

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๑.๒ ประยุกต์การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดมรรคผลในทางปฏิบัติ 
๑.๓ จัดให้มีหลักสูตรการเรียนรู้หรือการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แกค่รู บุคลากร

ทางการศึกษา นักเรียน 
๒. ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ได้เรียนรู้และปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยหลักธรรมาภิบาล 
๒.๑ ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งมีการฝึก เพ่ือให้ปฏิบัติงาน 

ตามหลักธรรมาภิบาล 
๒.๒ ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ได้ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางคุณธรรม 

และจริยธรรม 
๒.๓ ควบคุม กำกับ ดูแลการปฏิบัติงาน การประพฤติปฏิบัติตนของครู บุคลากรทางการศึกษานักเรียนให้

เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 
๓. กำหนดให้มีหลักสูตรทางการศึกษาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน

สถานศึกษา 
๓.๑ จัดให้มีหลักสูตรทางการศึกษา/หลักสูตรการฝึกอบรมารป้องกันด้านและปราบปรามการ ทุจริตใน

สถานศึกษา 
 
 
 
 



 
 
๓.๒ กำหนดให้หลักสูตรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสถานเป็นศึกษาหลักสูตรบังคับที่ใช้

ฝึกอบรมครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ทุกระดับ 
๓.๓ ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการ ตลอดจนข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันและปราบปราม การทุจริตของ

สถานศึกษา 
๔.ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต  
๔.๑ ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ 

สุจริต เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม  
๔.๒ รณรงค์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สังคมมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตน 

ตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม  
๔.๓ ส่งเสริม เชิดช ูหน่วยงานหรือบุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  
๔.๔ ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างค่านิยมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ

สถานศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที ่๒ : บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
วัตถุประสงค์ 
มุ่งประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปราม การทุจริต

สถานศึกษา ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาใน 
การติดตามตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติ มิชอบในสถานศึกษา เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครอง 
คณะกรรมการสถานศึกษาให้เป็นกลไกในการตรวจสอบ ถ่วงดุล รวมถึงการสร้างหลักประกันความปลอดภัยใน 
การแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน 
บูรณาการหน่วยงานสถานศึกษากับองค์กรทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความตระหนักและปลูกจิตสำนึกเป็นพลเมืองดี 

ประสานความร่วมมือทางด้านข้อมูลและการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับ องค์กรทุกภาคส่วน 
๑.๒ ส่งเสริม สนับสนุน องค์กรและบุคลากรทางด้านสื่อสารมวลชนให้มีความเข้มแข็งและเป็นอิสระในการทำ 

หน้าที่ตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนรับทราบ  
๑.๒ ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบอินเทอร์เน็ต   เพ่ือทำการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ในการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตของสถานศึกษา โดยมีเว็บบอร์ดเพ่ือติดต่อสื่อสาร ระหว่างกัน 
๑.๓ เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา 
๒.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 
๒.๑ เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ผู้ปกครอง ชุมชนคณะกรรมการสถานศึกษามีความตื่นตัว 

ต่อสภาพปัญหาการทุจร ิตและปะพฤติมิชอบในสถานศึกษา 
๒.๒ สร้างและพัฒนาช่องทางในการรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้มีความสะดวกหลากหลาย รวมทั้งสร้าง

หลักประกันความปลอดภัยให้แก่บุคคล หน่วยงานหรือข้อมูลนั้น 
๒.๓ ส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
๒.๔ กำหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้แจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้ได้รับรางวัลตอบแทน 
๒.๕ ให้องค์กรหรือบุคลากรด้านสื่อสารมวลชนเป็นสื่อกลางในการแสวงหาความร่วมมือเพ่ือป้องกัน 

และปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอำนาจทางการศึกษา 

 
 
 
 



 
 

๓.๑ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา  
โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

๓.๒ พัฒนาประสิทธิภาพการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามกลยุทธ์จุดเน้น เพ่ือพัฒนา 
คุณภาพทางการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที ่๓ : เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
วัตถุประสงค์ 

มุ่งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสมชัดเจน และมี
ประสิทธิภาพ สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกัน และ
ปราบปรามการทุจริต ส่งเสริมความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับทุกหน่วยงาน  

มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน 
๑.พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม พร้อมทั้งสร้างความโปร่งใสและเป็นธรรมในการบริหาร 

งานบุคคลภายใต้ระบบคุณธรรมให้สถานศึกษาที่มีพันธกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
๑.๑ มีโครงสร้างของหน่วยงาน อัตรากำลัง การบริหารงานบุคคล และงบประมาณท่ีเหมาะสม สอดคล้องกับ 

ภารกิจและความรับผิดชอบ 
๑.๒ สนับสนุนให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจระหว่างหน่วยงานสถานศึกษา ด้วยกันเอง 
๑.๓ ให้สถานศึกษา ควบคุม กำกับ ติดตาม ประเมินผล การใช้อำนาจในการปฏิบัติงานด้าน การป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต 
๒ . สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกันและ 

ปราบปรามการทุจริต 
3.1 วางแนวทางและส่งเสริมบทบาทความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนในการ 

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
3.2 ประสานความร่วมมือกับองค์กรภาคเอกชนเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา 
๓. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร 
๓.๑ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา 
๓.๒ พัฒนาปรับปรุงและเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการบริหารงานที่โปร่งใสและเป็นธรรม 
๔.ส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการจัดระบบการควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง  
๔.๑ ส่งเสริมให้มีการจัดทำรายงานการควบคุมภายในของสถานศึกษา 
๔.๒ ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกสถานศึกษามีแผนการตรวจสอบภายในที่เป็นระบบและมี ประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที ่๔ : พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต สถานศึกษา 

วัตถุประสงค์ 
มุ่งพัฒนาสมรรถนะ และขีดความสามารถให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกัน และ

ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาให้สัมฤทธิผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ไขสภาพปัญหาการทุจริตอย่างต่อเนื่อง 
สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพให้สามารถร่วมมือหรือประสานการปฏิบัติกับองค์กรทุกภาคส่วน 
มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน 

๑.พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถของครู บุคลทางการศึกษากร นักเรียน ในการป้องกันและ ปราบปราม 
การทุจริต 
 
 
 



 
 

๑.๑ กำหนดให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ฝึกอบรมหลักสูตรด้านการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต ในสถานศึกษาเพื่อให้มีความเชี่ยวชาญ 

๑.๒ กำหนดให้มีหลักสูตรการศึกษา และหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพด้านการป้องกันและ ปราบปราม 
การทุจริตสถานศึกษา 

๒.สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
๒.๑ ส่งเสริมให้สถานศึกษาร่วมกันสร้างมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ 
๒.๒ กำหนดให้มีหน่วยงานหลัก เพ่ือรับผิดชอบในการติดตามประเมินผล รวมถึงการลงโทษ  ครู บุคลากร

ทางการศึกษา นักเรียน 
๓.ส่งเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
๓.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมครู บุคลากรทางการศึกษา หลักสูตร 
๓.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่และแนวทาง

ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ต่าง ๆ 
 ๔. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสร้างองค์ความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา  

๔.๑ จัดให้มีกิจกรรมการสร้างองค์ความรู้ในเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสถานศึกษาแก่ ครู 
นักเรียนบุคลากรทางการศึกษา  

๔.๒ ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีการแลกเปลี่ยนความรู้ และข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันและ ปราบปราม
การทุจริต 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม 
๑.คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีจิตสำนึกในการเป็นพลเมืองดี ปฏิบัติงานตาม ระเบียบวินัย และมี

ความซื่อสัตย์สุจริต 
๒.คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตในสถานศึกษา

มากยิ่งขึ้น 
๓.โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) ปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรมจริยธรรมและยึดหลักปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางปฏิบัติ 
๔.โรงเรียนอนุบาลนางรอง (สังขกฤษณ์อนุสรณ์มีความเข้าใจและให้ความร่วมมือในกิจกรรมการป้องกัน 

และปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษาส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมในสถานศึกษาได้อย่างมั่นคง 
และยั่งยืนตลอดไป 
 
แนวทางการตรวจติดตามผล 
 แนวทางการตรวจติดตามผลความก้าวหน้าการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ 
ทุจริตภาครัฐประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ดำเนินการดังนี้          
 ติดตามผลความก้าวหน้างาน/โครงการ และงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยกำหนดกิจกรรม   
และแผนผัง(Gant Chart)  การติดตามผลความก้าวหน้าในห้วงระยะเวลาการในการดำเนินโครงการตาม 
 
 
 
 
 
 
    



 
 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ 

๑ จัดประชุมเจ้าหน้าที่ผู้รับ และการจัดทำแผนปฏิบัติ
การฯ   ประจำปี ๒๕๖๕ ทบทวน/วิเคราะห์ ความ
เสี่ยงต่าง ๆ 

            

๒ จัดทำแผนปฏิบัติการฯประจำปี ๒๕๖๕ เสนอ
คณะกรรมการ สถานศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้
ความเห็นชอบและจัดส่ง แผนปฏิบัติการฯ ให้
ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ 

            

๓ สำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย             

๔ ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ             

๕ เสนอสรุปผลการดำเนินงานต่อ ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ 
เขต ๓ เพ่ือขอความเห็นชอบ 

            

๖ จัดทำเอกสารรายงานสรุปผลการ ดำเนินการรายงาน
สำนักงานเขต พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ 
เขต ๓ รับทราบต่อไป 

            

บทสรุป 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) ประจำปี 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของสถานศึกษาปฏิบัติงานในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้บรรลุตามวัตถุประสงค์เกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่
คาดหวังไว้ทำให้การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่มีความรับผิดชอบ ทำให้
คณะกรรมการสถานศึกษา มีความเชื่อถือในความมีคุณธรรมมีจริยธรรม การปฏิบัติหน้าที่โดยการ คำนึงถึงประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนและการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล สามารถแก้ไขปัญหา  การทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ให้ลดน้อยลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมมาก
ยิ่งขึ้น 

ดังนั้น ในการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สถานศึกษาต้องบูรณาการและอาศัย ความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วน และจะต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องให้เป็นระบบ โดยหากมีการบูรณาการความร่วมมือ จากทุกภาค
ส่วนอย่างจริงจังและต่อเนื่องแล้ว ก็จะส่งผลต่อการบรรลุตามผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังไว้ สถานศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความโปร่งใสและเป็นธรรม คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีความรู้เรือง  

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษามากยิ่งขึ้น มีจิตสำนึกในการเป็นพลเมืองดี ปฏิบัติตนตาม
ระเบียบวินัย และมีความซื่อสัตย์สุจริต ทุกภาคส่วนมีความเข้าใจและให้ความร่วมมือในกิจกรรมการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรมจริยธรรม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
เป็นแนวทางปฏิบัติ รวมถึงส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับจังหวัดและระดับประเทศอีกด้วย 
 

 
 


