
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนปฏิบัติการ 
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 

และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
โรงเรียนผดุงปัญญา 
ปีการศึกษา 2565   



 
 

ส่วนท่ี 3 แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ใน
สถานศึกษา โรงเรียนผดุงปัญญา                 
               ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
แผนงาน บูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
โครงการ เสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
 

กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความตระหนกัรูใ้นการป้องกันและปราบปรามการทจุริต  
กิจกรม บูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน 

หน่วยงานโรงเรียนผดุงปัญญา 
 

1. เหตุผลความจ าเป็น 
ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3  (พ.ศ. 2560 – 2564)และที่

ประชุมประชุมคกก.ปปช ครั้งที่ 1/2563เมื่อวันที่ 2 มกราคม /ถุ- มีมติให้ขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตร์ว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564)ให้ใช้ต่อไปจนถึงวันที่30 กันยายน 2565 เพื่อ
ประโยชน์ในการขับเคลื่อนแผนงานและให้สอดคล้องกับห้วงเวลาในการขยายกรอบเวลาของยุทธศสตร์ชาติฯ  
ไดก้ าหนด – วิสัยทัศน์ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance  & Clean Thailand)” 
มีพันธกิจในการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตยกระดับธรรมาภิบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ 
และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้ งร ะบบาตรฐานสากลให้มีโดยมี เป้าประสงค์                       
เชิงยุทธศาสตร์ คือ ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 นอกจากน้ี ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 
ยังมีความสอดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒน าเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่  12 (ยุทธศาสตร์ที่  6 
ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ) และทิศทางยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ยุทธศาสตร์การปลูกฝัง 
“คนไทยไม่โกง” และยุทธศาสตร์การป้องกันด้วยการเสริมสร้างสังคมธรรมาภิบาล) อีกด้วย 
 

ทั้งนี้ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีแผนงานและโครงการส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของส านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) คือ ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล ในภาครัฐ 
แผนงานที่  5.9 การสร้างกลไก “ยับยั้ ง” และ “สร้างความตระหนักรู้ ” เพื่ อป้องกันการทุจริต ที่ กล่าว ถึง
การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษายใต้กรอบแนวคิดภา “โรงเรียนสุจริต” เพื่อสร้าง 
องค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทักษะกระบวนการคิดปลูกจิตสานึก มีวินัย ซื่อสัตย์ 
อยู่อย่างพอเพียง จิตสาธารณะ ซึ่งตรงกับคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต 
 

โรงเรียนผดุงปัญญา ตระหนักในความส าคัญของการเตรียมการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
ได้ร่ วมเป็นส่วนหนึ่ งในการขับเคลื่ อนยุทธศาสตร์ชาติ  และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็น 
การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อร่วมส านึกและค่านิยมเพื่อสร้างจิตส านึกให้ ทุกภาคส่วนตื่นตัว 
ล ะ อ า ย ต่ อ ก า ร ทุ จ ริ ต ป ร ะ พ ฤ ติ มิ ช อ บ ทุ ก รู ป แ บ บ โ ด ย ด า เนิ น โคร ง ก า ร เส ริ ม ส ร้ า ง คุ ณ ธ ร ร ม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาเพื่อวางรากฐานการปลูกจิตสงเป็นานึกลไกในการป้องกันและปราบปรามซึ่ง 
การทุจริตของประเทศชาติ 
 
 
 
 



 
 
 

2. วัตถุประสงค์โครงการ 
 

1. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียน ครู ผูบ้รหิาร และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริต 
ในวงกว้าง ทั้งในระดบัสถานศึกษาและชุมชน 

2. เพื่อยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารการจัดการของสถานศึกษา  
3. เพื่อพฒันานวัตกรรมปอ้งกันและยับยัง้การทุจริตเชิงรุกสถานศึกษา 

ในสังกัดให้เข้มแข็งและมปีระสิทธิภาพ 
 

3. เป้าหมายโครงการ 
 

สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้านการป้องกันการทุจริตสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตให้นักเรียนครูและผู้บริหารมีทัศนคติและค่านิยมร่วมต้านทุจริตในวงกว้างทั้งในระดับสถาน 
ศึกษาระดับหน่วยงาน และระดับชุมชน สถานศึกษาที่รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดเนินงาน 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA)มีการปรับปรุงหรือพัฒนาในเรื่ องคุณธรรมและความโปร่ง ในการ
ด าเนินงานอีกทั้งมีการยกระดับความโปร่งใสในการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
 

4. กลุ่มเป้าหมายโครงการ 
 

1. นักเรียนในโรงเรียนผดุงปัญญา  จ านวน  1,730   คน 
2. ครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา ในโรงเรียนผดงุปญัญา    จ านวน  114   คน 

 

5. ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

1. แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ปี 2564 
   

1. ประชาชนมีวัฒนธรรมและ 1.ร้อยละของเด็กและเยาวชนไทยมีพฤตกิรรม ร้อยละ 50 

พฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต ที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สจุริต  
   

 2. ร้อยละของประชาชนที่มีวัฒนธรรม ค่านิยม ร้อยละ50 

 สุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการตอ่ต้านการ  

 ทุจริตและประพฤติมิชอบ  
   

 3. ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 80 

 ITA (85 คะแนนข้ึนไป) 
   

 



6. กิจกรรม - ตัวช้ีวัด – เป้าหมาย – งบประมาณ 

     เป้าหมาย         ระยะเวลาดำเน ินการ      ผู้รับผิดชอบ 
                           

          ไตรมาส 2   ไตรมาส 3   ไตรมาส 4   
 

กิจกรรม 
 

ตัวชี้วัด 
   

งบประมาณ 
                     

   หน่วยนับ จ านวน  ม.ค.  ก.พ  มี.ค.  เม.ย.  พ.ค.  มิ.ย .  ก.ค.   ส.ค.  ก.ย.  

         65  
   65  65  65  65  65   65  65  

           
 

         
                            

 กิจกรรมสร้างเสริม 1)จ านวนผู้เขา้ร่วมโครงการ  คน 1,844    50,000  

 

                  

- ครู ผู้บริหาร 
บุคลากรทาง 
การศึกษา และ
นักเรียน 

 ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  2) ระยะเวลาการดำเนินงานแล้ว                          

   ตามแผนงานที่กำหนดไว ้                          
                             

                             

                             

                             

 1.กิจกรรมสร้างความ บุคลากรมีความตระหนักรู้ในการ  คน 1,844    50,000                     - ครู ผู้บริหาร 

 ตระหนักรู้ในการป้องกัน  ป้องกันและปราบปรามการทุจริต                         บุคลากรทาง 

 การทุจริต  มีค่านิยมร่วมต้านทุจริตและ                         การศึกษา และ 

 - ส่งเสริมและสร้าง  มีจิตส านึกสาธารณะ                         นักเรียน 

 ภาพลักษณ์ที่ดขีอง  - จ านวนคนที่เข้าร่วมกิจกรรม                          

 สถานศึกษา  สถานศึกษาร่วมขับเคลื่อน                          

 การศึกษาในการต่อต้าน              ประเทศไทยให้ใสสะอาดปราศจาก                          

 การทุจริต                                    การทุจริต                                                            

65 



 
 
 

     เป้าหมาย         ระยะเวลาดำเน ินการ      ผู้รับผิดชอบ 
                           

          ไตรมาส 2   ไตรมาส 3   ไตรมาส 4   
 

กิจกรรม 
 

ตัวชี้วัด 
   

งบประมาณ 
                     

   หน่วยนับ จ านวน  ม.ค.  ก.พ  มี.ค.  เม.ย.  พ.ค.  มิ.ย .  ก.ค.   ส.ค.  ก.ย.  

         
65 

    
65 

 
65 

 
65 

 
65 

 
65 

  
65 

 
65 

 
           

 
         

                            

 2. กิจกรรมเสริมสร้าง ผู้บริหารสถานศึกษาครูและบุคลากร  เล่ม 1 50,000                     - ครู ผู้บริหาร 
 ค่านิยมร่วมต้านทุจริต นักเรียนใหค้วามร่วมมือในการจัด                         บุคลากรทาง 

 สร้างกลไกป้องกันการ  รูปแบบเพื่อการพฒันาและเสริม                         การศึกษา และ 

 ทุจริตให้เข้มแขง็และมี  ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา                         นักเรียน 

 ประสิทธิภาพ                           
 

 - พัฒนาความรู้ให้บุคคล                            

 ทุกระดับในการป้องกัน                            

 ปราบปรามการทุจริต                            

 (งานวิจัยรูปแบบการพัฒนา                            

 

เสริมสร้างธรรมาภิบาล ใน
สถานศึกษา)                            

                             

                             

                             

65 



     เป้าหมาย         ระยะเวลาดำเน ินการ      ผู้รับผิดชอบ 
                           

          ไตรมาส 2   ไตรมาส 3   ไตรมาส 4   
 

กิจกรรม 
 

ตัวชี้วัด 
   

งบประมาณ 
                     

   หน่วยนับ จ านวน  ม.ค.  ก.พ  มี.ค.  เม.ย.  พ.ค.  มิ.ย .  ก.ค.   ส.ค.  ก.ย.  

         
65 

    
65 

 
65 

 
65 

 
65 

 
65 

  
65 

 
65 

 
           

 
         

                            

 3. กิจกรรมสร้างจิต 1)จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ  คน 1,844    25,000                     ครู ผู้บริหาร 
 สาธารณะ  2) ระยะเวลาการดำเนินงานแล้ว                         บุคลากรทาง 

 - เสริมสร้างสมรรถนะ  ตามแผนงานที่กำหนดไว ้                         การศึกษา และ 
 ผู้บริหาร  ครู บคุคลากร                           นักเรียน 

 ทางการศึกษาและนักเรียน                            

 การศึกษาในการต่อต้าน                            

 การทุจริตและปลูกจ ิตส านึก                            

 สู่การเป็นข้าราชการท ี่ดี                            

 4. กิจกรรมเสริมสร้างการ จำนวนผูเ้ข้าร่วมกิจกรรม  คน 1,844    25,000                     ครู ผู้บริหาร 

 คิดแยกแยะระหว่าง  การป้องกันการทุจริต                         บุคลากรทาง 

 ผลประโยชน์ส่วนตนและ                           การศึกษา และ 

 ผลประโยชน์ส่วนรวม                           นักเรียน 

                             

 5. กิจกรรมการประเมินITA  ค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมินITAของ  คะแนน                        

 โรงเรียนผดงุปัญญา  โรงเรียนผดงุปัญญา(ITA)ป ี                          

  2564                          

   รวม    200,000                       

65 



55 
 

 

7. ระยะเวลาด าเนินการ ต้ังแต่  1  ตุลาคม  2564 ถึง 30 กันยายน  2565 
 

8. สถานท่ี/พ้ืนท่ีด าเนินการ 
โรงเรียนผดุงปัญญา 

 

9. ผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ (Impact) 
1. ผู้บรหิาร และบุคลากรทางการศึกษามีฐานความคิดในการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ 

ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  
2. สถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา มีกลไกและกระบวนการป้องกันการทุจริตที่เข้มแข็ง 

และเท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต 
3. ดัชนีการรับรู้การทุจริต Corruption ( Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยมีแนวโน้มที่ดีข้ึน 

10. การติดตามประเมินผล 
1. การนิเทศ ก ากบั ติดตาม และการรายงานผลการด าเนินกิจกรรมโรงเรียนสจุริต 
2. การนิเทศ ก ากบั ติดตาม และการรายงานผลการด าเนินกิจกรรมสถานศึกษาสจุริต 
3. การรายงานผลการด าเนินกิจกรรมของสถานศึกษาด้วยวิธีการออนไลน ์

ผ่านทางเว็บไซด์โครงการโรงเรียนสจุริต (www.uprightschool.net)  
4. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษา ออนไลน์ (Integrity and 

 Transparency Assessment Online: ITA Online)











 


