
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ที่มา 

หลักการและเหตุผล 

การทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นปัญหาที่มีมานาน และยิ่งมีกระบวนการที่มีความซับซ้อนมากข้ึน ถือ 

เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งในองค์กรภาครัฐและเอกชนซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงขึ้น ส่งผลให้เกิดวิกฤต ศรัทธาต่อ 

สังคมไทย  

การป้ องกันและปราบปรามการทุ จริต ในภาครัฐ เป็ นวาระแห่ งชาติ  ตามมติคณ ะรัฐมนตรี                      

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2549 โดยใช้ชื่อว่า “วาระแห่งชาติด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาล การป้องกันการทุจริต

ประพฤติมิชอบในภาครัฐ” ต่อมาคณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2551 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐน า

แนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2551-2555 ไปใช้เป็น 

กรอบ ทิศทางการประสานความร่วมมือในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แปลงยุทธศาสตร์ไปสู่ 

การปฏิบัติของส่วนราชการ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติราชการ และการบูรณาการป้องกันและ

ปราบปรามแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล มุ่งเน้นเสริมสร้างมาตรฐานด้าน

คุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐและพัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้ง

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ น าไปสู่การปฏิบัติให้บัง

เกิดผลเป็นรูปธรรม และเป็นเครื่องมือชี้น การพัฒนาหน่วยงานจากทุกภาคส่วน ให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือ

กันอย่างจริงจังในการป้องกันและปราบปรามการ 

ทุจริต โดยมีวัตถุประสงค์หลัก4 ประการ คือ 

1) สังคมไทยมีวินัยคุณธรรมและจริยธรรม 

2) เครือข่ายจากทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

3) ระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม กระจาย และถ่วงดุลอ านาจอย่างมีประสิทธิภาพ 

4) สังคมรู้เท่าทันร่วมคิดป้องกันการทุจริต โดยจะมีการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ปลูกจิตส านึก ค่านิยม คุณธรรม และจริยธรรม  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : รวมพลังแผ่นดินป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่หน่วยงานต่อต้านการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : สร้างบุคลากรมืออาชีพป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 

 



วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีจิตสานึกในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต 

2. เพ่ือป้องกันและเฝ้าระวังมิให้เกิดการทุจริต การปฏิบัติและ/หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ 

ในการปฏิบัติราชการข้ึนภายในหน่วยงานโดยประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเครือข่ายภาคประชาชน 

ในการติดตามตรวจสอบแจ้งข้อมูลเบาะแสการประพฤติมิชอบ 

3. เพ่ือส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีระบบการท างาน และการตรวจสอบที่ 

เข้มแข็งในการป้องกันการทุจริต 

4. เสริมสร้างศักยภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี 

ประสิทธิภาพตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ 

ข้อมูลประกอบการจัดท าแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

โรงเรียนเมืองเชลียงได้จัดท าแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ส านักงาน (ป.ป.ช.) ก าหนดเป็นข้อมูลประกอบการจัดท าแผน 

การติดตามผลความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

ประจ าปีงบประมาณ 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แนวทางการตรวจติดตามผลความก้าวหน้าการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริตภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ 2565 ด าเนินการดังนี้ติดตามผลความก้าวหน้างาน/โครงการ และ 

งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2565 โดยก าหนดกิจกรรมและแผนผัง (Gantt Chart) การติดตามผล 

ความก้าวหน้าในห้วงระยะเวลาการในการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการฯ ดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา(เดือน) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 จัดประชุม
เจ้าหน้าที่ 
ผู้รับผิดชอบและ
การจัดท า 
แผนปฏิบัติการฯ
ประจ าปี 
2565 ทบทวน/
วิเคราะห์ 
ความเสี่ยงต่าง ๆ 

√ √           

2 จัดท าแผนปฏิบัติ
การฯ 
ประจ าปี2565
เสนอ 
ผู้อ านวยการ
โรงเรียนให้ 
ความเห็นชอบ 

 √ √          

3 ส ารวจความ
คิดเห็นของผู้มี 
ส่วนได้ส่วนเสีย 

   √ √ √ √      

4 ด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติ 
การฯ 

   √ √ √ √ √ √  
 
 
 
 

  



ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา(เดือน) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

5 เสนอสรุปผลการ 
ด าเนินงาน 
ต่อผู้อ านวยการ
โรงเรียน 
เพ่ือขอความ
เห็นชอบ 

       √ √    

6 จัดท า
เอกสารรายงาน 
สรุปผลการ
ด าเนินการ 

         √ √  

 

เป้าประสงค์ 

1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา อย่างเป็นระบบครบวงจรโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

2. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยเน้นคุณภาพ จัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ 

การส่งเสริมพัฒนาเด็กให้พัฒนาตามศักยภาพ โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

3. พัฒนาครูให้มีความรู้ ความสามารถ ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพโดยเน้นผู้เรียน 

เป็นส าคัญ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 

4. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ มีจิตส านึกในการอนุรักษ์พัฒนา 

สิ่งแวดล้อม 

5. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการท างาน ทักษะการคิดวิเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค์ แสวงหา 

ความรู้ด้วยตนเอง และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. โรงเรียนเมืองเชลียงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม 

2. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีจิตส านึกในการเป็นพลเมืองดี ปฏิบัติงานตามระเบียบ 

วินัย และมีความซื่อสัตย์สุจริต 

3. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน 

สถานศึกษามากยิ่งข้ึน 



4. โรงเรียนเมืองเชลียงปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียงเป็นแนวทางปฏิบัติ 

5. โรงเรียนเมืองเชลียงมีความเข้าใจและให้ความร่วมมือในกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการ 

ทุจริตในสถานศึกษาส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมในสถานศึกษาได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน 

ตลอดไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  
กลุ่มบริหารทั่วไป  
2. รายละเอียดกิจกรรม / โครงการ  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  
ข้อที่ 1 เรื่อง ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพการเรียนรู้สู่สังคมโลกในศตวรรษที่ 21 ตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  
สนองกลยุทธ์เขตพื้นที่การศึกษา  
ข้อที3่ เรื่อง ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21  
สนองกลยุทธ์สพฐ.  
ข้อที3่ เรื่อง ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21  
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา  
มาตรฐานที่ 1 เรื่อง คุณภาพของผู้เรียน ประเด็นพิจารณาที่  
1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  
1) เรื่อง การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  
ลักษณะกิจกรรม / โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายณัฐพันธ์ จันดี  
ระยะเวลาด าเนินงาน ตลอดปีการศึกษา 2565  
สถานทีด่ าเนินงาน โรงเรียนเมืองเชลียง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย  
3. ที่มา ความส าคัญ หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันแนวโน้มด้านคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนอยู่ในระดับต่ าลง พบว่า
เนื่องจากมีสื่อและเทคโนโลยีเข้ามาเผยแพร่และมีอิทธิพลในชีวิตประจ าวันของนักเรียนและมีครูบางส่วน ที่ละเลย
การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียน รวมทั้งขาดความร่วมมือกันระหว่างบ้าน โรงเรียน และชุมชน ในการ
ปลูกฝังคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง ถ้าไม่รีบแก้ไขนักเรียนอาจสร้างปัญหาให้กับครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และสังคมได้ 
โดยทุกฝ่ายต้องร่วมกันจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านความขยัน ความประหยัด ความซื่อสัตย์สุจริต ความมีวินัย ความ
รับผิดชอบ ความสุภาพ ความสะอาด ความสามัคคี ความกตัญญูกตเวที ความเมตตากรุณา  ความมีน้ าใจที่
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และเสียสละเพ่ือส่วนรวม การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า รวมทั้งมีความภาคภูมิใจ ในความเป็นไทย
ให้แก่นักเรียน เพ่ือให้นักเรียนปฏิบัติตนจนเป็นกิจนิสัยในชีวิตประจ าวัน โครงการนี้สอดคล้องกับ นโยบายของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติที่เน้นให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม และมาตรฐานการศึกษา  ของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นฐาน  

จากผลการด าเนินงานปีการศึกษา 2564 พบว่า สถานศึกษาได้มีการพัฒนาให้ผู้ เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ พัฒนาพฤติกรรมให้คิดดี ท าดี มีระเบียบวินัย สอดแทรกการสร้างเจตคติให้
สอดคล้องกับ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ผ่านการจัดกิจกรรมที่หลากหลายในโรงเรียน เช่น กิจกรรมที่
แสดงความรัก ชาติ ศาสน์ กษัตริย์กิจกรรมที่แสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ อันได้แก่บิดา มารดา ครูอาจารย์ 



กิจกรรมที่ เสริมสร้างความปรองดอง สามัคคีสมานฉันท์ โดยกิจกรรมต่างๆ จะส่งผลให้นักเรียนมีคุณธรรม
จริยธรรม ให้เห็นอย่างชัดเจน ประเมินได้ว่านักเรียนเป็นคนดี มีวินัย โดยมีพฤติกรรมที่ดีงามอย่างต่อเนื่องจากวัย
เด็กสู่วัยผู้ใหญ่ ท าให้เกิดความภาคภูมิใจ ซึ่งจะส่งผลต่อการศึกษาและรูปแบบการด าเนินชีวิต มีความเป็นอยู่ใน
สังคมท่ีมีคุณภาพ ต่อไปในอนาคต 
4. วัตถุประสงค ์

4.1 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย  
4.2 เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน  
4.3 เพ่ือสร้างความตระหนักและพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม รักขนบธรรมเนียมประเพณีไทย  
4.4 เพ่ือส่งเสริมให้มีการด ารงชีวิตที่ดี อย่างมีคุณภาพและยั่งยืน  

5. เป้าหมาย  
5.1. ด้านปริมาณ  

5.1.1 นักเรียนโรงเรียนเมืองเชลียง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 จ านวน 1,495 คน  
5.1.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 100 คน  

5.2 ด้านคุณภาพ  
5.2.1 นั ก เรียนร้อยละ 80 เข้ าร่วมกิจกรรมส่ งเสริมและพัฒ นาคุณ ธรรมจริยธรรม 

ขนบธรรมเนียม ประเพณีไทยทั้งภายในและนอกโรงเรียน  
5.2.2 นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีการพัฒนาด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  5.2.3 

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมีความสุขและมีพฤติกรรมด้านบวกอย่างต่อเนื่อง  5.2.4 นักเรียนมีความ
ตระหนักและเป็นแบบอย่างที่ดีได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. วิธีด าเนินการ (ประเภทงบเงินอุดหนุนรายหัว จ านวน 30,000 บาท) 
กิจกรรม ไตรมาส 1 

(เม.ย.-มิ.ย. 
2565) 

ไตรมาส 2 
(ก.ค.-ก.ย. 
2565) 

ไตรมาส 3 
(ต.ค.-ธ.ค. 
2565) 

ไตรมาส 4 
(ม.ค.-มี.ค. 
2566) 

ผู้รับผิดชอบ 

1.กิจกรรมรักชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์ 

2,000 4,750 4,750 2,000 นายณัฐพันธ์ จันดี 
คณะกรรมการกลุ่ม 
งานกิจการนักเรียน 
/หัวหน้าระดับชั้น /
ครูที่ปรึกษา /
คณะกรรมการ 
สภานักเรียน 

2.กิจกรรมซื่อสัตย์
สุจริต 

2,875 2,875 2,875 2,875 

3.กิจกรรมมีวินัย 210 210 210 210 
4.กิจกรรมใฝ่
เรียนรู้ 

209 209 210 210 

5.กิจกรรมอยู่อย่าง
พอเพียง 

209 209 209 209 

6.กิจกรรมมุ่งมั่นใน
การท างาน 

209 209 209 209 

7.กิจกรรมรักความ
เป็นไทย 

206 206 206 207 

8.กิจกรรมมีจิต
สาธารณะ 

206 206 206 207 

รวม 6,124 8,874 8,875 6,127 
7. ทรัพยากรที่ใช ้(ปริมาณของ วัสดุ ครุภัณฑ์ และค่าใช้สอย รวมทั้งคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ ฯลฯ) 

ที ่ รายการ จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา 
(หน่วย) 

บาท หมายเหตุ 

1 กิจกรรมที่  1 รักชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์ 

    

1.1 วันแม่แห่งชาติ     
-ป้ายไวนิลกิจกรรม 1 แผ่น 1,000 1,000  
-กรอบรูปเกียรติบัตร
แม่ดีเด่น 

14 กรอบ 130 1,820  

-ค่าดอกมะลิส าหรับ
แม่ดีเด่น 

14 พวง 30 420  

-กระดาษเกียรติบัตร 1 ห่อ 200 200  
-ค่าอาหารว่าง   8,120  
1.2 วันพ่อแห่งชาติ     
อ่ืนๆ   2,000  



 รวมกิจกรรมที่ 1   13,560  
2 กิจกรรมที่ 2 ซื่อสัตย์

สุจริต 
    

2.1 วันไหว้ครู     
-เกียรติบัตรประกวด
พาน 

1 ห่อ 200 200  

-ริบบิ้น 36 ชุด 40 1,440  
2.2 กิจกรรมของหาย
ได้คืน 

    

-เกียรติบัตรชื่นชม
ความดี 

20 ห่อ  4,000  

-หน้ากากอนามัย 18 กล่อง  1,800  
-ป้ายไวนิลกิจกรรม 2 แผ่น  2,000  
-อ่ืนๆ   6,000  
รวมกิจกรรมที่ 2   15,440  

3 กิจกรรมที่ 3 มีวินัยฯ     
-กระดาษ A4 10 รีม 100 1,000  
รวมกิจกรรมที่ 3   1,000  

รวมทั้งสิ้น 30,000  
8. งบประมาณ 

รายการ เงินอุดหนุน เงินงบพัฒนา 
คุณภาพผู้เรียน 

เงินรายได้ 
สถานศึกษา 

เงินบ ารุง 
การศึกษา 

รวมเป็นเงิน 

ค่าวัสดุ 15,000 - - - 15,000 
ค่าใช้สอย 15,000 - - - 15,000 
ค่าครุภัณฑ์ - - - - - 
รวมเป็นเงิน 30,000 - - - 30,000 
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
9. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

9.1 อ าเภอศรีสัชนาลัย  
9.2 เทศบาลต าบลหาดเสี้ยว  
9.3 ผู้ประกอบการประเภทต่างๆ 
 
 

 



10. การติดตามประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 

1.นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม 
และพัฒ นาคุณ ธรรมจริยธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ทั้ ง 
ภายในและนอกโรงเรียน 

สังเกตและสอบถาม แบบสอบถาม 

2.นั ก เรี ย น มี ก า ร พั ฒ น า ด้ า น 
คุณลักษณะ อันพึงประสงค ์

สังเกต แบบสังเกต 

3.นั ก เรียน ร่วมกิ จกรรมอย่ าง มี 
ความสุขและมีพฤติกรรมด้านบวก 
อย่างต่อเนื่อง 

สังเกต แบบสังเกต 

4.นักเรียนมีความตระหนักและ เป็น
แบบอย่างที่ดีได ้

ประเมินผลการจัดกิจกรรม แบบประเมิน แบบสรุปการจัด
กิจกรรม 

 
11. ประโยชน์ / ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

11.1 นักเรียนร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และวัฒนธรรมของไทย 
ครบถ้วนทุกกิจกรรมตามก าหนด  

11.2 นักเรียนผ่านการประเมินด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
11.3 นักเรียนร่วมกิจกรรมอย่างมีความสุขและมีพฤติกรรมเชิงบวก  
11.4 นักเรียนมีความตระหนักและเป็นแบบอย่างที่ด ี 
 
 


