
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติการ 
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 

และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 

ปีการศึกษา 2563   



 
 

ส่วนที่ 3 แผนปฏบิัติการโครงการเสรมิสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ใน
สถานศึกษา โรงเรียนผดุงปัญญา                 
               ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
แผนงาน บูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
โครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
 

กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
กิจกรม บูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 

หน่วยงานโรงเรียนผดุงปัญญา 
 

1. เหตุผลความจำเป็น 
ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

ไดก้ำหนด– วิสัยทัศน์ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance  & Clean Thailand)” 
มีพันธกิจ ในการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต 
ยกระดับธรรมาภิบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการาลในการ 
และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบาตรฐานสากลให้มีโดยมีเป้าประสงค์ 
 

เชิงยุทธศาสตร์ คือ ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 นอกจากนี้ ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 
ยังมีความสอดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ) และทิศทางยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ยุทธศาสตร์การปลูกฝัง 
“คนไทยไม่โกง” และยุทธศาสตร์การป้องกันด้วยการเสริมสร้างสังคมธรรมาภิบาล) อีกด้วย 
 

ทั้งนี้ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีแผนงานและโครงการสำคัญที่เก่ียวข้องกับการดำเนินงานของสำนักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) คือ ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล ในภาครัฐ 
แผนงานที่ 5.9 การสร้างกลไก “ยับยั้ง” และ “สร้างความตระหนักรู้” เพ่ือป้องกันการทุจริต ที่กล่าวถึง 
 

การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษายใต้กรอบแนวคิดภา “โรงเรียนสุจริต” เพื่อสร้าง 
องค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทักษะกระบวนการคิดปลูกจิตสานึก มีวินัย ซื่อสัตย์ 
อยู่อย่างพอเพียง จิตสาธารณะ ซึ่งตรงกับคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต 
 

โรงเรียนผดุงปัญญา ตระหนักในความสำคัญของการเตรียมการด้านการ  
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ 
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อร่วมสำนึกและค่านิยมเพ่ือสร้างจิตสำนึกให้ 
ทุกภาคส่วนตื่นตัว ละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบโดยดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
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และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาเพ่ือวางรากฐานการปลูกจิตสงเป็นานึกลไกในการป้องกันและปราบปรามซึ่ง 
การทุจริตของประเทศชาติ 
 

2. วัตถุประสงค์โครงการ 
 

1. เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริต 
ในวงกว้าง ทั้งในระดับสถานศึกษาและชุมชน 

2. เพ่ือยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารการจัดการของสถานศึกษา  
3. เพ่ือพัฒนานวัตกรรมป้องกันและยับยั้งการทุจริตเชิงรุกสถานศึกษา ในสังกัดให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 

 

3. เป้าหมายโครงการ 
 

สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้านการป้องกันการทุจริตสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกัน 
และปราบปรามการทจุริตให้นักเรียนครูและผู้บริหารมีทัศนคติและค่านิยมร่วมต้านทุจริตในวงกว้างทั้งในระดับ 
สถานศึกษา ระดับหน่วยงาน และระดับชุมชน สถานศึกษาทีร่ับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดเนินงาน 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA)มีการปรับปรุงหรือพัฒนาในเรื่องคุณธรรมและความโปร่ง ในการ
ดำเนินงานอีกท้ังมีการยกระดับความโปร่งใสในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
 

4. กลุ่มเป้าหมายโครงการ 
 

1. นักเรียนในโรงเรียนผดุงปัญญา  จำนวน  1,642   คน 
2. ครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา ในโรงเรียนผดุงปัญญา    จำนวน  112   คน 

 

5. ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

1. แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ปี 2563 
   

1. ประชาชนมีวัฒนธรรมและ 1.ร้อยละของเด็กและเยาวชนไทยมีพฤติกรรม ร้อยละ 50 

พฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต ที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต  
   

 2. ร้อยละของประชาชนที่มีวัฒนธรรม ค่านิยม ร้อยละ50 

 สุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการ  

 ทุจริตและประพฤติมิชอบ  
   

 3. รอ้ยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 80 

 ITA (85 คะแนนขึ้นไป) 
   



6. กิจกรรม - ตัวชี้วัด – เป้าหมาย – งบประมาณ  

      เป้าหมาย             ระยะเวลาด าเนินการ      ผู้รับผิดชอบ 
                                

               ไตรมาส 2   ไตรมาส 3    ไตรมาส 4    
 

กิจกรรม 
 

ตวัช้ีวัด 
       

งบประมาณ 
                       

    หน่วยนั  จ านวน     
ม.ค. 

 ก.พ  
มี.ค. 

 
เม.ย. 

 
พ.ค. 

 
มิ.ย . 

 
ก.ค. 

 
ส.ค. 

 
ก.ย. 

  
               

. 
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 กิจกรรมเสริมสร้าง  ร้อยละของบุคลากรในสถานศึกษา  ร้อยละ                          กลุ่มส่งเสริม 
 ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา    เกิดความตระหนัก                              การจัดการศึกษา 

   การป้องกันการทุจริต มีค่านิยม                              -ทุกกลุ่มงาน 
   ต้านทุจริต มีจติส านึกสาธารณะ และ                               

   สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์                               

   ส่วนตนและผลประโยชน์สว่นรวม                               

                                

 1.กิจกรรมสร้างความ  -บุคลากรมีความตระหนักรู้ในกา  คน                          กลุ่มส่งเสริม 
 ตระหนักรู้ในการป้องกัน        ป้องกันและปราบปรามการทจุริต                              การจัดการศึกษา 
 การทุจริต   มีค่านิยมร่วมต้านทุจริตและ                              -ทุกกลุ่มงาน 
 - ส่งเสริมและสรา้ง   มีจิตสำนึกสาธารณะ                               

 ภาพลักษณ์ที่ดีของ  - จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม                               
 สถานศึกษา                              สถานศึกษาร่วมขับเคลื่อน
การศึกษาในการต่อต้าน            ประเทศไทยให้ใสสะอาดปราศจาก 

การทุจริต                                  การทุจริต 



      เป้าหมาย             ระยะเวลาด าเนินการ      ผู้รับผิดชอ 
                                

               ไตรมาส 2   ไตรมาส 3    ไตรมาส 4    
 

กิจกรรม 
 

ตัวช้ีวัด 
       

งบประมาณ 
                       

    หน่วยนั  จ านวน     
ม.ค. 

 ก.พ  
มี.ค. 

 
เม.ย. 

 
พ.ค. 

 
มิ.ย . 

 
ก.ค. 

 
ส.ค. 

 
ก.ย. 

  
               

. 
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 2. กิจกรรมเสริมสร้าง  ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลาก  เล่ม 1  50,000                       - กลุ่มส่งเสริ 
 ค่านิยมร่วมต้านทุจริ สงักัดให้ความร่วมมือในการจัด                              การจัดการศึกษ 

 -สร้างกลไกป้องกันการ  รูปแบบเพื่อการพัฒนาและเสริม                              - กลุ่มอ านวยก 

 ทุจริตให้เข้มแข็งและม ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา                               

 ประสิทธิภาพ                                 
- พัฒนาความรู้ให้บุคคล 
ทุกระดับในการป้องกนั 
ปราบปรามการทุจริต  
(งานวิจัยรูปแบบการพฒันา  
เสริมสร้างธรรมาภิบาล ใน
สถานศึกษา 



     เป้าหมาย         ระยะเวลาด าเนินการ      ผู้รับผิดชอ 
                           

          ไตรมาส 2   ไตรมาส 3   ไตรมาส 4   
 

กิจกรรม 
 

ตัวช้ีวัด 
   

งบประมาณ 
                     

   หน่วยนั จ านวน  
ม.ค. 

 ก.พ  
มี.ค. 

 
เม.ย. 

 
พ.ค. 

 
มิ.ย . 

 
ก.ค. 

  
ส.ค. 

 
ก.ย. 

 
          

. 
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 3. กิจกรรมสร้างจิต 1) จ านวนบุคลากรผู้เข้าร่วมโค  คน                       -กลุ่มส่งเสริม 
 สาธารณะ  2) ระยะเวลาการด าเนินงานแล้วเส                         การจัดการศึกษ 

 - เสริมสร้างสมรรถนะ  ตามแผนงานที่ก าหนดไว้                         -ทุกกลุ่มงาน 
 บุคลากรส านักงานเขตพ ื                            

 การศึกษา ในการต่อต้าน                            

 การทุจริตและปลูกจิตส                            

 สู่การเป็นข้าราชการท ี                            

 4. กิจกรรมเสริมสร้างการ จ านวนบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม  คน                       -กลุ่มส่งเสริม 
 คิดแยกแยะระหว่าง  การป้องกันการทุจริต                         การจัดการศึกษ 
 ผลประโยชน์ส่วนตนและ                           -กลุ่มกฎหมาย 

 ผลประโยชน์ส่วนรวม                           และคด ี

                             

 5. กิจกรรมการประเมินITA  ค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมินITAของ  คะแนน                        

 ส านักงานเขตพื้นที ่  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาITA)ป ี                          

 การศึกษา 2563                          

   รวม    200,000                       
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7. ระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่  1  ตุลาคม  2562 ถึง 30 กันยายน  2563 
 

8. สถานที่/พื้นที่ดำเนินการ 
โรงเรียนผดุงปัญญา 

 

9. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Impact) 
1. ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษามีฐานความคิดในการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ 

ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  
2. สถานศกึษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีกลไกและกระบวนการป้องกันการทุจริตที่เข้มแข็ง 

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

10. การติดตามประเมินผล 
1. การนิเทศ กำกับ ติดตาม และการรายงานผลการดำเนินกิจกรรมโรงเรียนสุจริต 
2. การนิเทศ กำกับ ติดตาม และการรายงานผลการดำเนินกิจกรรมสถานศึกษาสุจริต 
3. การรายงานผลการดำเนินกิจกรรมของสถานศึกษาด้วยวิธีการออนไลน์ 

ผ่านทางเว็บไซด์โครงการโรงเรียนสุจริต (www.uprightschool.net)  
3. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา ออนไลน์ (Integrity and 

 Transparency Assessment Online: ITA Online)











 


