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โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 



 
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ (ปีงบประมาณ 2565) 

 
 

หลักการและเหตุผล  
 

การทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นปัญหาที่มีมานาน และยิ่งมีกระบวนการที่มีความซับซ้อนมากขึ้น   
ถือเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งในองค์กรภาครัฐและเอกชนซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงขึ้น ส่งผลให้เกิดวิกฤต ศรัทธา
ต่อสังคมไทย ปัจจุบันมีการตรวจสอบและเผยแพร่ให้สาธารณชนได้รับทราบทำให้ประชาชนให้ความ สนใจการ
ทำงานของภาครัฐมากยิ่งขึ ้น การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เป็นวาระแห่งชาติ ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื ่อวันที ่ 19 ธันวาคม 2549 โดยใช้ชื ่อว่า “วาระแห่งชาติด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาล                    
การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐ” ต่อมาคณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2551 
เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐนำแนวทาง และมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ.2551-2555 ไปใช้เป็นกรอบ ทิศทางการประสานความร่วมมือในการดำเนินการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต และแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่ การปฏิบัติ โดยกำหนดเพิ่มเติมไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 
และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของส่วนราชการ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติราชการ และการ       
บูรณาการป้องกันและปราบปรามแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล  

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2562-2564 นโยบายการบริหาร
จัดการที่ดี มุ่งเน้นเสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐและ 
พัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ 
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ นำไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม และเป็นเครื่องมือชี้นำการพัฒนา 
หน่วยงานจากทุกภาคส่วน ให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือกันอย่างจริงจังในการป้องกันและปราบปราม  
การทุจริต โดยมีวัตถุประสงค์หลัก 4 ประการ คือ 

1) สังคมไทยมีวินัยคุณธรรมและจริยธรรม  
2) เครือข่ายจากทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
3) ระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม กระจาย และถ่วงดุลอำนาจอย่างมีประสิทธิภาพ  
4) สังคมรู้เท่าทันร่วมคิดป้องกันการทุจริต โดยจะมีการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ 4 ประการ ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ปลูกจิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรม และจริยธรรม และสร้างวินัยแก่                         
ทุกภาคส่วน  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : รวมพลังแผ่นดินป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่หน่วยงานต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : สร้างบุคลากรมืออาชีพป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
 
 
 
 



การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตในส่วนราชการ 
สำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) และสำนักงาน 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำ 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 -2564 โดยมี 
แนวทางในการดำเนินงาน คือ หากส่วนราชการได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และมีการกำหนดแผนงาน
โครงการ/ กิจกรรม/ตัวชี ้ว ัดไว้แล้วและเห็นว่าสามารถตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติฯ ได้ก็ให้นำแผนงาน/ 
โครงการ/กิจกรรม/ ตัวชี้วัดดังกล่าว มาบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 –2564 หากไม่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติฯ ก็กำหนดขึ้นมาใหม่และนำไป 
บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี ด้วย โดยกำหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ตัวชี้วัดให้เป็นไปตามพันธกิจ 
และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของโรงเรียน ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี โรงเรียน 
ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ จึงได้จัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 3 ปี (พ.ศ. 2562 –2564) ขึ้น เพื่อเป็น
กรอบ ในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสถานศึกษา และให้ส่วนราชการ/หน่วยงานใช้
เป็นแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีต่อไป  

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กำหนดประเงินผลการปฏิบัติราชการตาม            
คำรับรองการปฏิบัติราชการของโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตัวชี้วัดที่ 7 
ระดับ ความสำเร็จของการ ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยพิจารณาจาก
ผลสำเร็จของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา เพื่อขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริต สถานศึกษา และการจัดการข้อร้องเรียนเรื่อง
การทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของครู บุคลากรทางการศึกษา ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 และข้อกฎกล่าวหาครู บุคลากรทางการศึกษา ที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ ราชการด้วยความรับผิดชอบต่อ
ประชาชน ไม่มีคุณธรรม ไม่มีจริยธรรม ไม่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง และไม่มีธรรมาภิบาล ตามที่มี
กฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการที ่ เก ี ่ยวข้องได้กำหนดไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 256 5                                    
การตรวจสอบและนำเรื ่องร้องเรียนเข้าสู ่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง การแจ้งตักเตือน ดำเนินคดี                     
หรืออื่นๆ ตามระเบียบ ข้อกฎหมายที่กำหนดไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นั้น โรงเรียน
ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ได้ทำการศึกษาและวิเคราะห์ ข้อมูลจากแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สถานศึกษา และผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 โดยกำหนดให้สถานศึกษาต้องจัดทำแผนปฏิบัติการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในหน่วยงานของตน เพื่อสนับสนุนและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปราบปราม การทุจริตสถานศึกษา 
4 ยุทธศาสตร์ดังนี้ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยม ให้สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต   
                    สถานศึกษา 

 



วิสัยทัศน์  
ภายในปี 2566 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ จัดการศึกษาโดยมุ ่งเน้นให้ผู ้เรียน มีความรู้  ควบคู่

คุณธรรมน้อม นำเศรษฐกิจพอเพียงและดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 

พันธกิจ  
1. เสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้กับครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ยึดหลักธรรมาภิบาล  
2. บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนเพื่อเสริมสร้าง และปราบปรามการทุจริตในงานศึกษา  
3 ส่งเสริมบทบาทผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและ

ปราบปราม การทุจริต  
4. สร้างกลไกและพัฒนาระบบการตรวจสอบ ถ่วงดุลการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความ

เข้มแข็งและมี ประสิทธิภาพ  
5. ส่งเสริม / สนับสนุนการจัดการองค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจัง

และต่อเนื่อง 
 

วัตถุประสงค์  
1. เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีจิตสำนึกในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต             

มีคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิตและปฏิบัติงาน  
2. เพ่ือป้องกันและเฝ้าระวังมิให้เกิดการทุจริต การปฏิบัติและ/หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ

ในการปฏิบัติราชการข้ึนภายในหน่วยงานโดยประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเครือข่ายภาคประชาชน
ในการติดตามตรวจสอบแจ้งข้อมูลเบาะแสการประพฤติมิชอบ  

3. เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีระบบการทำงาน และการตรวจสอบที่
เข้มแข็งในการป้องกันการทุจริต  

4. เสริมสร้างศักยภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ตัวชี้วัดไว้แล้วและเห็นว่า
สามารถตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติฯ ได้ก็ให้นำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ ตัวชี้วัดดังกล่าว มาบรรจุไว้ใน
แผนปฏิบัติราชการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 –2564 หากไม่
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติฯ ก็กำหนดขึ้นมาใหม่และนำไปบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี ด้วย โดย
กำหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ตัวชี้วัดให้เป็นไปตามพันธกิจ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของโรงเรียน 
ดังนั้น เพ่ือให้การดำเนินการเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี โรงเรียนสำโรงชนูปถัมภ์ จึงได้จัดทำแผนป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตขึ้น เพื่อเป็นกรอบในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสถานศึกษา 
และให้ส่วนราชการ/หน่วยงานใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการ การป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตประจำปีต่อไป 



แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2565 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ ์
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยม ให้สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  
 

กลยุทธ์ มาตรการ กิจกรรม/โครงการ 

ต.
ค.

64
 

พ.
ย.

64
 

ธ.ค
.64

 

ม.
ค.

65
 

ก.
พ.

65
 

มี.
ค.

65
 

เม
.ย

.65
 

พ.
ค.

65
 

มิ.
ย.

65
 

ก.
ค.

65
 

ส.
ค.

65
 

ก.
ย.

65
 

1. เสริมสร้าง 
จิตสำนึก ค่านิยมและ 
ปลูกฝังความซื่อสัตย์  

 

บุคลากรมีจิตสำนึก 
และค่านิยมต่อการ 
ปฏิบัติหน้าที่ของตน 
ด้วยความซื่อสัตย์  

     ให้ความรู้แก่บุคลากรของโรงเรียน
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมตามหลัก
ธรรมาภิบาล โดยบรรจุเป็นวาระการ
ประชุมประจำเดือนของโรงเรียน  

            

2. เสริมสร้าง 
ประสิทธิภาพ ในการ 
ป้องกันการทุจริต  
 

มีมาตรการป้องกัน 
การทุจริตที่มี 
ประสิทธิภาพ  
 

    จัดการประชุมบุคลากรเพ่ือเสริมสร้าง
ให้บุคลากรตระหนักถึงความสำคัญถึง
บทลงโทษการทุจริต โดยบรรจุเป็นวาระ
การประชุมประจำเดือน ของโรงเรียน  

            

3. ปลูกฝังจิตสานึก 
การต่อต้านการทุจริต 
เน้นการปรับเปลี่ยน 
ความคิดในการ  

เสริมสร้างให้บุคลากร 
ของโรงเรียนมีจิต 
สาธารณะ  
 

     จัดประชุมเพ่ือเสริมสร้างและส่งเสริม
ค่านิยม จิตสาธารณะแก่บุคลากรเน้นการ
ปรับเปลี่ยน ความคิดในการรักษา
ผลประโยชน์สาธารณะ  

            

    เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กรณีตัวอย่าง
การรักษา ผลประโยชน์สาธารณะผ่าน
เว็บไซต์ของโรงเรียน  

            

 



 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยม ให้สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  (ต่อ) 
 

กลยุทธ์ มาตรการ กิจกรรม/โครงการ 

ต.
ค.

64
 

พ.
ย.

64
 

ธ.ค
.64

 

ม.
ค.

65
 

ก.
พ.

65
 

มี.
ค.

65
 

เม
.ย

.65
 

พ.
ค.

65
 

มิ.
ย.

65
 

ก.
ค.

65
 

ส.
ค.

65
 

ก.
ย.

65
 

4. รวบรวมองค์ 
ความรู้ด้านการ 
ต่อต้านการทุจริต  

โรงเรียนมีองค์ความรู้ 
ด้านการต่อต้านการ 
ทุจริต  

    รวบรวมองค์ความรู้ต้านการต่อต้าน
การทุจริต  

            

 
 

 

 

 

 

 

 

 



ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  
 

กลยุทธ์ มาตรการ กิจกรรม/โครงการ 

ต.
ค.

64
 

พ.
ย.

64
 

ธ.ค
.64

 

ม.
ค.

65
 

ก.
พ.

65
 

มี.
ค.

65
 

เม
.ย

.65
 

พ.
ค.

65
 

มิ.
ย.

65
 

ก.
ค.

65
 

ส.
ค.

65
 

ก.
ย.

65
 

1. สนับสนุน 
หน่วยงานภายใน 
โรงเรียนปรับปรุง 
ขั้นตอนการ 
ปฏิบัติงานเพื่อ
ป้องกัน การทุจริต  
 

บุคลากรของโรงเรียน 
ทบทวนและปรับปรุง 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ของตนเพ่ือความ 
โปร่งใสในการ 
ปฏิบัติงานและ ป้องกัน
การทุจริต  

บุคลากรของโรงเรียนทบทวนและ
ปรับปรุง ขั้นตอนการปฏิบัติงานของตน
เพ่ือความโปร่งใสใน การปฏิบัติงานและ
ป้องกันการทุจริต  

            

2. สนับสนุนให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย
ติดตามตรวจสอบการ
ทุจริต 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชนใน
การติดตามตรวจสอบ
การทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบ 

เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้
ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการ
สถานศึกษามีความตื่นตัวต่อสภาพปัญหา
การทุจริตและประพฤติมิชอบใน
สถานศึกษา 

            

สร้างและพัฒนาช่องทางในการรับแจ้ง
ข้อมูลหรือเบาะแส ให้มีความสะดวก
หลากหลายรวมทั้งสร้างหลักประกันความ
ปลอดภัยให้แก่บุคคล หน่วยงานหรือ
ข้อมูลนั้น 

            

 
 



ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  
 

กลยุทธ์ มาตรการ กิจกรรม/โครงการ 

ต.
ค.

64
 

พ.
ย.

64
 

ธ.ค
.64

 

ม.
ค.

65
 

ก.
พ.

65
 

มี.
ค.

65
 

เม
.ย

.65
 

พ.
ค.

65
 

มิ.
ย.

65
 

ก.
ค.

65
 

ส.
ค.

65
 

ก.
ย.

65
 

1. ปรับฐานความคิด 
ของนักเรียนและ 
บุคลากรให้สามารถ 
แยกระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วนตน 
และประโยชน์ 
ส่วนรวม 

การเสริมสร้างความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
ผลประโยชน์ส่วนตน 
และ ส่วนรวมให้แก่ 
นักเรียน และบุคลากร 
ของโรงเรียน 
 

จัดการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ ส่วนตนและส่วนรวมให้แก่
นักเรียนและบุคลากร ของโรงเรียน โดย
บรรจุเป็นวาระการประชุม ประจำเดือน
ของโรงเรียน 
 

            

ครูที่ปรึกษาประจำชั้นสอดแทรกความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์ส่วนตน
และส่วนรวม ในช่วงชั่วโมง Home 
Room 

            

2. เสริมพลังการมี 
ส่วนร่วมของชุมชน 
และบูรณาการทุก 
ภาคส่วนเพื่อต่อต้าน 
การทุจริต 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
โรงเรียน/ 
บุคคลภายนอกเข้ามา 
มีส่วนร่วมในการ 
ดำเนินกิจการของ 
โรงเรียน 
 

จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา  
ผู้ปกครอง และครูโรงเรียน 
ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 
  

            

 
 



ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
 

กลยุทธ์ มาตรการ กิจกรรม/โครงการ 

ต.
ค.

64
 

พ.
ย.

64
 

ธ.ค
.64

 

ม.
ค.

65
 

ก.
พ.

65
 

มี.
ค.

65
 

เม
.ย

.65
 

พ.
ค.

65
 

มิ.
ย.

65
 

ก.
ค.

65
 

ส.
ค.

65
 

ก.
ย.

65
 

1. พัฒนาสมรรถนะ
และขีดความสามารถ
ของครู บุคลากร
ทางการศึกษา 
นักเรียน ในการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

พัฒนาสมรรถนะ และ
ขีดความสามารถให้ครู 
บุคลากรทางการศึกษา
นักเรียน ในการป้องกัน
และปราบปรามการ
ทุจริต 

กำหนดให้ครู บุคลากรทางการศึกษา 
นักเรียน ฝึกอบรมหลักสูตรด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ใน
สถานศึกษา เพ่ือให้มีความเชี่ยวชาญ 

 
 

           

2. สนับสนุนการ
จัดการองค์ความรู้
ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
อย่างจริงจังและ
ต่อเนื่อง 
 

ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้มีการสร้างองค์
ความรู้เรื่องการป้องกัน
และปราบปรามการ
ทุจริตในสถานศึกษา 

จัดให้มีกิจกรรมการสร้างองค์ความรู้ใน
เรื่องการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตสถานศึกษาแก่ ครู บุคลากร
ทางการศึกษา นักเรียน 

            

ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีการ
แลกเปลี่ยนความรู้ และข้อมูลข่าวสาร
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

            

 
 



ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
1. คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ

โปร่งใสและเป็นธรรม  
2. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีจิตสำนึกในการเป็นพลเมืองดี ปฏิบัติงานตามระเบียบ

วินัย และมีความซื่อสัตย์สุจริต  
3. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน

สถานศึกษามากยิ่งข้ึน  
4. คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ปฏิบัติงานตามหลัก

คุณธรรม จริยธรรม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางปฏิบัติ  
5. คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ มีความเข้าใจและให้

ความร่วมมือในกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษาส่งผลต่อการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและสังคมในสถานศึกษาได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
             โครงการ ปีการศึกษา 2565 

            โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ อ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย 
 
ช่ือโครงการ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) 

(รหัส 104) 
ฝ่าย    บริหารงบประมาณ 
ลกัษณะโครงการ  โครงการใหม่ 
สนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน   นโยบายจุดเนน้ท่ี  4 

สนองตัวชี้วัดโรงเรียนมาตรฐานสากล เป้าหมายท่ี 5 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ขอ้ท่ี 3,6 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน     มาตรฐานท่ี 1   

      ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวภทัรสุดา  เนียมดวง 
_____________________________________________________________________________________ 
     1.  หลกัการและเหตุผล 
 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต ของคณะกรรมการการป้องกัน และ  
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้เสนอว่าด้วยการส่งเสริมการศึกษาเพื่อสร้างเยาวชนให้เป็นสุจริตชน                   
ทุกภาคส่วนตอ้งร่วมกันสนับสนุนส่งเสริมให้นโยบายการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ ปรับทิศทาง    
การมุ่งสร้างคนเก่ง คนดี ด ารงชีวิตสอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสังคมท่ีมี
เสถียรภาพ สามารถพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้กา้วหน้าและมัน่คง รวมทั้งแก้ปัญหาเร่ือง            
การทุจริต คอรัปชัน่ ของประเทศชาติอย่างย ัง่ยืน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในฐานะ                
ท่ีรับผิดชอบงานจัดการศึกษาของเยาวชนส่วนใหญ่ของประเทศให้เป็นพลเมืองท่ีมีคุณภาพในอนาคต             
ได้ตระหนักในความส าคญัของการเตรียมการด้านการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา              
จึงไดอ้นุมติัให้ ส านกัพฒันานวตักรรมการจดัการศึกษาด าเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ
ธรรมาภิบาลใน สถานศึกษา “ป้องกนัการทุจริต” เพื่อวางรากฐานการปลูกจิตส านึก ซ่ึงเป็นกลไกในการ
ป้องกนัและปราบปรามการทุจริตของประเทศชาติให้กบันกัเรียน ครู ผูบ้ริหาร และบุคลากรทางการศึกษา   
ทุกคน   



ดงันั้น โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถมัภ์ ไดต้ระหนักถึงความส าคญั ในเร่ืองของการป้องกนัการทุจริต 
และเห็นว่า กิจกรรม  1. ป.ป.ช.สพฐ.น้อย   2. บริษทัสร้างความดี    3. ส่ือสร้างสรรค์ตา้นทุจริต  4. Best -
practice โรงเรียนสุจริต ผูบ้ริหารและครู  5. ค่ายตน้กลา้สุจริต  6. หลกัสูตรตา้นทุจริตศึกษา  7. การประเมิน 
ITA สถานศึกษา เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมใหก้บัผูเ้รียนโดยเนน้ไปท่ีการพฒันาคุณลกัษณะ
ท่ีส าคญัของโรงเรียนสุจริต 5 ประการคือ ทกัษะการคิด มีวินัย ซ่ือสัตย ์สุจริต อยู่อย่างพอเพียงและมีจิต
สาธารณะ สู่การปฏิบติัในโรงเรียน  

จึงจดัตั้งโครงการน้ีขึ้นมาเพื่อสนบัสนุนและส่งเสริมใหโ้รงเรียนไดด้ าเนินงานท่ีเป็นการป้องกนัการ
ทุจริตผา่นการปลูกจิตส านึกใหก้บัผูเ้รียน เม่ือมีการด าเนินงานแลว้ก็จะไดน้ าผลท่ีไดไ้ปใชป้รับปรุงแกไ้ขการ
ปฏิบติังานของ “โรงเรียนสุจริต” ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และเพื่อเป็นแกนน าในการขบัเคล่ือนในหลกั
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา “ป้องกนัการทุจริต”ให้เป็นไปตามระบบท่ีถูกตอ้ง ใน
ปีงบประมาณ 2565 ต่อไป 
 
     2. วัตถุประสงค์  
 1. เพื่อปลูกฝังจิตส านึก ให้นักเรียนมีทักษะการคิด มีวินัย ซ่ือสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และ                   

มีจิตสาธารณะ 

2. เพื่อส่งเสริมใหน้กัเรียนมีความกลา้หาญทางจริยธรรม มีส่วนร่วมในการระดมปัญญา การป้องกัน

การทุจริต การปลูกฝังจิตส านึกและสร้างเครือข่ายในชุมชน ในสังคม ในการต่อตา้น การทุจริตทุกรูปแบบ 

3. เพื่อฝึกทกัษะทางสังคม ไดแ้ก่ การอยู่ร่วมกนั การท างานร่วมกนั ยอมรับฟังความคิดเห็นซ่ึงกนั
และกนั 

 
3. เป้าหมาย  

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
    1. นักเรียนร้อยละ 80  มีจิตส านึก มีทักษะการคิด มีวินัย ซ่ือสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และ                   
มีจิตสาธารณะ 

2. นกัเรียนร้อยละ 80  มีความกลา้หาญทางจริยธรรม มีส่วนร่วมในการระดมปัญญา การป้องกนั 

การทุจริต การปลูกฝังจิตส านึกและสร้างเครือข่ายในชุมชน ในสังคม ในการต่อตา้น การทุจริตทุกรูปแบบ      

  3. นกัเรียนร้อยละ 80  ไดรั้บการพฒันาทกัษะทางสังคม ไดแ้ก่ การอยู่ร่วมกนั การท างานร่วมกัน 
ยอมรับฟังความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั 

 
 
 



เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   1. นกัเรียนมีความยดึมัน่ในความซ่ือสัตย ์สุจริต อยูอ่ยา่งพอเพียงและมีจิตสาธารณะ 
   2.  นกัเรียนมีความกลา้หาญทางจริยธรรม มีส่วนร่วมในการระดมปัญญาการป้องกนัการทุจริตการ

ปลูกฝังจิตส านึกและสร้างเครือข่ายในชุมชน ในสังคม ในการต่อตา้นการทุจริต ทุกรูปแบบ 
   3. นักเรียนรู้จกัการอยู่ร่วมกนั การยอมรับฟังความคิดเห็นซ่ึงกันและกนั การเคารพกฎระเบียบ

ความมีวินยั คุณธรรม จริยธรรมในการด ารงตน และความมีน ้าใจ เอาใจใสต่อสังคมส่วนรวม 
 

4.  สถานท่ีด าเนินการ 
 โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถมัภ์ 

 
 

 5.  กจิกรรม/ระยะเวลาการด าเนินการ 
 

ท่ี กจิกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมท่ี 1  ด าเนินกิจกรรม

ขบัเคล่ือนหลกัคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา 
“โรงเรียนสุจริต” 

ไตรมาสท่ี 1 - ไตรมาสท่ี 4 นางสาวภทัรสุดา  เนียมดวง 

 
 

ไตรมาสท่ี  1          1  เม.ย. 65    -   30   มิ.ย. 65  
ไตรมาสท่ี  2       1  ก.ค.  65     -   30  ก.ย. 65 
ไตรมาสท่ี 3           1  ต.ค.  65     -   31  ธ.ค. 65  
ไตรมาสท่ี 4       1  ม.ค. 66    -   31  มี.ค. 66 
 
 
 

6.  งบประมาณ   

 เงินงบประมาณ  7,952  บาท  
       เงินอุดหนุนรายหัว........ 7,952  .....บาท 

 

 

 

 

 

 



7.  รายละเอยีดการใช้งบประมาณ 

ท่ี 
กจิกรรมและค าชี้แจงการใช้

งบประมาณ 

งบประมาณจ าแนกตาม
รายการและกจิกรรม 

งบประมาณ 

รวม 
ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ 
อุดหนุน เรียน

ฟรี 
รายได้
สถาน
ศึกษา 

อ่ืนๆ 

กิจกรรม
ท่ี  1 

1. Plan การวางแผน  
  -ประชุม วางแผนโครงการ/
กิจกรรม   
  - ก าหนดความรับผิดชอบ  
  - เสนอขออนุมติัโครงการ  
2. Do การด าเนินงาน/ 
กิจกรรม  
  2.1 หลกัสูตรตา้นทุจริต
ศึกษา  
  2.2 กิจกรรมส่งเสริม
คุณลกัษณะ 5 ประการ  
    - ทกัษะกระบวนการคิด  
    - มีวินยั  
    - ซ่ือสัตยสุ์จริต  
    - อยูอ่ยา่งพอเพียง  
    - จิตสาธารณะ 
   2.3 การประเมิน ITA 
สถานศึกษา ฯลฯ 
   2.4 กิจกรรมตามท่ี สพฐ. 
ก าหนดขึ้นในแต่ละปี 
3. Check ก ากบั /ติดตาม/ 
ตรวจสอบและนิเทศ  
   - ด าเนินการตามปฏิทินการ 
นิเทศ  

 2,500 5,452 7,952      7,952   

 

 

 



ท่ี 
กจิกรรมและค าชี้แจงการใช้

งบประมาณ 

งบประมาณจ าแนกตาม
รายการและกจิกรรม 

งบประมาณ รวม 

ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ 
อุดหนุน เรียน

ฟรี 
รายได้
สถาน
ศึกษา 

อ่ืนๆ 

กิจกรรม
ท่ี  1 
(ต่อ) 

4. A:Act ขั้นการทบทวน / 
สะทอ้นผล / ประเมินรายงาน     
   - รวบรวมแบบสรุปรายงาน
ตามโครงการเม่ือส้ินสุด
โครงการ 
   - สรุป/รายงานผลการ
ด าเนินโครงการเม่ือส้ินปี
การศึกษา 

        

รวมทั้งส้ิน 7,952 

 

หมายเหตุ       ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

 

8.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัด/การประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 

ผลผลติ ( Outputs ) 
    1. นกัเรียนร้อยละ 80  มีจิตส านึก มีทกัษะการคิด มีวินยั ซ่ือสัตย์
สุจริต อยูอ่ยา่งพอเพียง และมีจิตสาธารณะ 
    2. นักเรียนร้อยละ 80  มีความกลา้หาญทางจริยธรรม มีส่วน

ร่วมในการระดมปัญญา การป้องกันการทุจริต การปลูกฝัง

จิตส านึกและสร้างเครือข่ายในชุมชน ในสังคม ในการต่อต้าน 

การทุจริตทุกรูปแบบ      

     3. นกัเรียนร้อยละ 80  ไดรั้บการพฒันาทกัษะทางสังคม ไดแ้ก่ 
การอยู่ร่วมกนั การท างานร่วมกนั ยอมรับฟังความคิดเห็นซ่ึงกนั
และกนั  

 
1. สอบถาม  
2. ประเมิน  
3. สังเกต 
4.ตรวจสอบ 
 

 
1. แบบสอบถาม  
2. แบบประเมิน
คุณลกัษณะ 5 ประการ  
3. แบบสังเกต 
4.แบบส ารวจรายการ 

 

 

 

 

 



ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัด/การประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 

ผลลพัธ์ (Outcomes) 
1. นักเรียนมีความยึดมัน่ในความซ่ือสัตย ์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง

และมีจิตสาธารณะ 
2.  นกัเรียนมีความกลา้หาญทางจริยธรรม มีส่วนร่วมในการระดม

ปัญญาการป้องกันการทุจริตการปลูกฝังจิตส านึกและสร้างเครือข่าย
ในชุมชน ในสังคม ในการต่อตา้นการทุจริต ทุกรูปแบบ 
3. นักเรียนรู้จกัการอยู่ร่วมกัน การยอมรับฟังความคิดเห็นซ่ึง

กนัและกนั การเคารพกฎระเบียบความมีวินยั คุณธรรม จริยธรรม
ในการด ารงตน และความมีน ้าใจ เอาใจใสต่อสังคมส่วนรวม 

 
 

1. สัมภาษณ์  
2. ประเมิน  
 

 
 

1. แบบสัมภาษณ์  
2. แบบประเมินความ 
พึงพอใจ  
 

 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์สามารถประยุกต์ใช้                     
หลกัทกัษะกระบวนการคิด มีวินยั ซ่ือสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ ยดึมัน่ในคุณธรรม จริยธรรมใน
การด าเนินชีวิต รู้จกัการอยู่ร่วมกนั การยอมรับฟังความคิดเห็นซ่ึงกันและกนั การเคารพกฎระเบียบความ        
มีวินัย และความมีน ้ าใจ เอาใจใสต่อสังคมส่วนรวมและมีความกลา้หาญทางจริยธรรม มีส่วนร่วมในการ
ระดมปัญญาการป้องกนัการทุจริต การปลูกฝังจิตส านึกและสร้างเครือข่ายในชุมชน ในสังคม ในการต่อตา้น
การทุจริต ทุกรูปแบบ 

 
 
 


