
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักการและเหตุผล 
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ก าหนดประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำ

รับรองการปฏิบัติราชการของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 77 (บ้านเนินสันติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ตัวช้ีวัดท่ี 7 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยพิจารณา
จากผลสำเร็จของการดำเนินการตมแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา เพื่อขับเคล่ือน
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา และการจัดการข้อร้องเรียน เรื่องการ
ทุจริตการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบของครู บุคลากรทางการศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 และข้อกล่าวหาครู บุคลากรทางการศึกษา ท่ีไม่ได้ปฏิบัติหน้าท่ีราชการด้วยความรับผิดชอบต่อประชาชน 
ไม่มีคุณธรรม ไม่มีจริยธรรม ไม่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นท่ีต้ัง และไม่มีธรรมาภิบาล ตามท่ีมีกฎหมาย
ระเบียบ แบบแผนของทางราชการท่ีเกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การตรวจสอบและนำ
เรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง การแจ้งตักเตือน ดำเนินคดีหรืออื่นๆ ตามระเบียบข้อ
กฎหมายท่ีกำหนดไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 77 (บ้านเนินสันติ)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นั้น โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 77 (บ้านเนินสันติ) ได้ทำการศึกษาและวิเคราะห์
ข้อมูลจากแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสานศึกษา และผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยกำหนดให้สถานศึกษาต้อง
จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานของตน เพื่อสนับสนุนและสอดคล้องกับ 
ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยม ให้สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและปราบปราม 
                     การทุจริตสถานศึกษา 

วิสัยทัศน์ 
“ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ผู้ปกครอง ชุมชนคณะกรรมการ

สถานศึกษาร่วมมือร่วมใจป้องกันและปราบปรามการทุจริต” 

พันธกิจ 
1. เสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยม ให้กับครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ยึดหลักธรรมาภิบาล 
2. บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันและ 

ปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา 
3. ส่งเสริมบทบาทผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและ 

ปราบปรามการทุจริต 
4. สร้างกลไกและพัฒนาระบบการตรวจสอบ ถ่วงดุลการใช้อำนาจของเจ้าหน้าท่ีของรัฐให้มีความ 

เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 
5. ส่งเสริม/สนับสนุนการจัดการองค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

อย่างจริงจังและต่อเนื่อง 

 



วัตถุประสงค ์
1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงานของส่วนราชการภายในสถานศึกษาให้มีความโปร่งใสและ 

เป็นธรรม 
2. เพื่อส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและ 

รับผิดชอบ ต่อประชาชน 
3. เพื่อส่งเสริมใหส้ถานศึกษาปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติ 
4. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริต 

ยุทธศาสตร์และมาตรการ/แนวทางดำเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยม ให้สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลวัตถุประสงค์ 

มุ่งส่งเสริมเสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้แก่สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมี 
ทัศนคติวิสัยทัศน์ ในการร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของสถานศึกษา 
รวมทั้งการรณรงค์เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ทุกภาคส่วนมีวินัย เคารพกฎหมาย กฎและระเบียบ ท่ีจะเป็น 
กลไกในการแก้ไขปัญหา การพัฒนา ตลอดจนเป็นการวางรากฐานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน 
ภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน 

1. ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 1.1 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ให้ปฏิบัติงานและ 
ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 1.2 ประยุกต์การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดมรรคผลในทางปฏิบัติ 
 1.3 จัดให้มีหลักสูตรการเรียนรู้หรือการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
แก่ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 

2. ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ได้เรียนรู้และปฏิบัติงานตามหน้าท่ีด้วยหลัก 
ธรรมาภิบาล 
 2.1 ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีความรู้ความเข้าใจ รวมทั้งมีการฝึกอบรม 
เพื่อให้ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 
 2.2 ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ได้ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทาง 
คุณธรรมและจริยธรรม 
 2.3 ควบคุม กำกับ ดูแลการปฏิบัติงาน การประพฤติปฏิบัติตนของครู บุคลากรทางการศึกษา 
นักเรียน ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 

3. กำหนดให้มีหลักสูตรทางการศึกษาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ของสถานศึกษา 
 3.1 จัดให้มีหลักสูตรทางการศึกษา/หลักสูตรการฝึกอบรม ด้านการป้องกันและปราบปรามการ 
ทุจริตของสถานศึกษา 



 3.2 กำหนดให้หลักสูตรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา เป็นหลักสูตรบังคับ 
ท่ีใช้ฝึกอบรมครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ทุกระดับ 
 3.3 ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการ ตลอดจนข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตสถานศึกษา 

4. ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชูความดีความซื่อสัตย์สุจริตและการต่อต้านการทุจริต 
 4.1 ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ครู บุคลากรทางการศึกษานักเรียน ปฏิบัติหน้าท่ีราชการ 
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 
 4.2 รณรงค์เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้สังคมมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่า 
ของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
 4.3 ส่งเสริเชิดชูหน่วยงานหรือบุคคลท่ีมีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามกาทุจริต 
ของสถานศึกษา 
 4.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างค่านิยมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของสถานศึกษา 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

 วัตถุประสงค ์
มุ่งประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริตสถานศึกษา ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาใน 
การติดตาม ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในสถานศึกษา เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่าย ผู้ปกครอง 
ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาให้เป็นกลไกในการตรวจสอบ ถ่วงดุล รวมถึงการสร้างหลักประกัน ความ 
ปลอดภัยในการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 
มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน 

1. บูรณาการหน่วยงานสถานศึกษากับองค์กรทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความตระหนักและปลูกจิตสำนึก 
การเป็นพลเมืองดี 
 1.1 ประสานความร่วมมือทางด้านข้อมูลและการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับ 
องค์กรทุกภาคส่วน 
 1.2 ส่งเสริม สนับสนุน องค์กรและบุคลากรทางด้านส่ือสารมวลชนให้มีความเข้มแข็ง และ 
เป็นอิสระในการทำหน้าท่ีตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนรับทราบ 
 1.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อทำการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา โดยมีเว็บบอร์ดเพื่อติดต่อส่ือสารระหว่างกัน 
 1.4 เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา 

2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 
 2.1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษามีความ 
ต่ืนตัวต่อสภาพปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในสถานศึกษา 
 2.2 สร้างและพัฒนาช่องทางในการรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสให้มีความสะดวกหลากหลาย รวมทั้ง 
สร้างหลักประกันความปลอดภัยให้แก่บุคคล หน่วยงานหรือข้อมูลนั้น 
 2.3 ส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 



 2.4 กำหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้แจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้ได้รับรางวัลตอบแทน 
 2.5 ให้องค์กรหรือบุคลากรด้านส่ือสารมวลชนเป็นส่ือกลางในการแสวงหาความร่วมมือเพื่อป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอำนาจทางการศึกษา 
 3.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 
โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 3.2 พัฒนาประสิทธิภาพการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามกลยุทธ์จุดเน้น เพื่อพัฒนา 
คุณภาพทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาวัตถุประสงค ์

มุ่งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อ านาจให้เหมาะสม ชัดเจน และ 
มีประสิทธิภาพ สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการ 
ป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ส่งเสริมความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กับ 
หน่วยงานทุกภาคส่วน 

มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน 
1. พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม พร้อมท้ังสร้าง ความโปร่งใสและเป็นธรรมในการ 

บริหารงานบุคคลภายใต้ระบบคุณธรรม 
 1.1 ให้สถานศึกษาท่ีมีพันธกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีโครงสร้างของหน่วยงาน 
อัตรากำลังการบริหารงานบุคคล และงบประมาณท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ และความรับผิดชอบ 
 1.2 สนับสนุนให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจระหว่างหน่วยงานสถานศึกษาด้วยกันเอง 
 1.3 ให้สถานศึกษา ควบคุม กำกับ ติดตาม ประเมินผล การใช้อำนาจในการปฏิบัติงานด้านการ 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

2. สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต 
 2.1 วางแนวทางและส่งเสริมบทบาทความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชน 
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 2.2 ประสานความร่วมมือกับองค์กรภาคเอกชนเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ในสถานศึกษา 

3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร 
 3.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา 
 3.2 พัฒนาปรับปรุงและเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการบริหารงานท่ีโปร่งใสและเป็นธรรม 
 4. ส่งเสริมประสิทธิภาพการดเนินงานด้านการจัดระบบการควบคุมภายในและบริหารจัดการ 
ความเส่ียง 
 4.1 ส่งเสริมให้มีการจัดทำรายงานการควบคุมภายในของสถานศึกษา 
 4.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกสถานศึกษามีแผนการตรวจสอบภายในท่ีเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 



 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและปราบปราม 
    การทุจริตสถานศึกษา 
วัตถุประสงค ์
 มุ่งพัฒนาสมรรถนะ และขีดความสามารถให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาให้สัมฤทธิ์ผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ไขสภาพปัญหาการทุจริตให้เป็น
ระบบอย่างต่อเนื่อง สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพให้สามารถร่วมมือหรือประสานการปฏิบัติกับองค์กรทุกภาค 
ส่วน 
มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน 

1. พัฒนาสมรรถนะ และขีดความสามารถของครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต 
 1.1 กำหนดให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ฝึกอบรมหลักสูตรด้านการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา เพื่อให้มีความเช่ียวชาญ 
 1.2 กำหนดให้มีหลักสูตรการศึกษา และหลักสูตรการฝึกอบรมการวิชาชีพด้านการป้องกันและ 
ปราบปรามทุจริตสถานศึกษา 

2. สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
 2.1 ส่งเสริมให้สถานศึกษาร่วมกันสร้างมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 2.2 กำหนดให้มีหน่วยงานหลัก เพื่อรับผิดชอบในการติดตามประเมนิผล รวมถึงการลงโทษครู 
บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 

3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
 3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน หลักสูตร 
การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
 3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าท่ี 
และแนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ต่างๆ 

4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสร้างองค์ความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ในสถานศึกษา 
 4.1 จัดให้มีกิจกรรมการสร้างองค์ความรู้ในเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
แก่ครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 
 4.2 ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีการแลกเปล่ียนความรู้ และข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกัน และ 
ปราบปรามการทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ   

1. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 77 (บ้านเนินสันติ) ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม 
2. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีจิตสำนึกในการเป็นพลเมืองดี ปฏิบัติงานตาม 

ระเบียบวินัยและมีความซื่อสัตย์สุจริต 
3. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ในสถานศึกษามากยิ่งขึ้น 
4. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 77 (บ้านเนินสันติ) ปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางปฏิบัติ 
5. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 77 (บ้านเนินสันติ) มีความเข้าใจ และให้ความร่วมมือในกิจกรรมการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา 
6. ส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมในสถานศึกษาได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป 

 
บทสรุป 

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในด้านการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตของ
สถานศึกษา ปฏิบัติงานในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้บรรลุตามวัตถุประสงค์เกิดผลสัมฤทธิ์
ตามท่ีคาดหวังไว้ทำให้การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าท่ีของข้าราชการเป็นไปในลักษณะท่ีมีความรับผิดชอบ 
ทำให้ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา มีความเช่ือถือในความมีคุณธรรม ความมี จริยธรรม การ
ปฏิบัติหน้าท่ีโดยการคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 
สามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของคณะครู บุคลากรทางการศึกษานักเรียน ให้ลดน้อยลงได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 

ดังนั้น ในการดำเนินงานด้านการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ต้องบูรณาการและ
อาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และจะต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องให้เป็นระบบ โดยหากมีการบูรณาการความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วนอย่างจริงจัง และต่อเนื่องแล้ว ก็จะส่งผลต่อการบรรลุตามผลสัมฤทธิ์ท่ีคาดหวังไว้ส่วน
ราชการและสถานศึกษาปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มี
ความรู้เรื่องการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษามากยิ่งขึ้น มีจิตสำนึกในการเป็นพลเมืองดี 
ปฏิบัติงานตามระเบียบวินัย และมีความซื่อสัตย์สุจริต ทุกภาคส่วนมีความเข้าใจ และให้ความร่วมมือในกิจกรรม
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางปฏิบัติรวมถึงส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับจังหวัด และ
ระดับประเทศให้ยั่งยืนได้อีกด้วย 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการโรงเรียนสุจริต 
 
ชื่อโครงการ               โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา 
                                          ”ป้องกันการทุจริต” (โรงเรียนสุจริต )      
แผนงาน                     บริหารงานท่ัวไป 
มาตรฐาน สพฐ.           มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน    
                                          
มาตรฐานสถานศึกษา           มาตรฐานท่ี ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
                                          ข้อ ๑.๒ ประเด็นพิจารณาท่ี ๑ 
                                                                                   
ผูรั้บผิดชอบโครงการ      นางสาววิชชุตา   ยังศรีนาค 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 
ลักษณะโครงการ         โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ     ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

๑หลักการและเหตุผล 
     ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริตของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  ได้เสนอว่าการส่งเสริมการศึกษาเพื่อสร้างเยาวชนให้เป็นสุจริตทุกภาคส่วนต้อง
ร่วมกันสนับสนุนให้นโยการศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบปรับทิศทางจากการมุ่งสร้าง คนเก่งคนดี ดำรงชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสังคมท่ีเสถียรภาพ สามารถพัฒนาเศรษฐกิจ รวมท้ังแก้ปัญหาเรื่อง
การทุจริตคอรัปช่ันโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๗ (บ้านเนินสันติ) ได้ขับเคล่ือนโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา”ป้องกันการทุจริต”ได้ดำเนินตามยุทธศาสตร์ว่าด้วย การป้องกันปราบ
ปราบการทุจริต ระยะท่ี  (พ.ศ.๒๕๖o-๒๕๖๔ ) ยุทธศาสตร์ท่ี1 สร้างสังดมไม่ทนต่อการทุจริตและยุทธศาสตร์ ท่ี 
๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก เพื่อพัฒนานักเรียน ครูผุ้บริหารและนักการของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ 
(บ้านเนินสันติ)  ให้เกิดคุณลักษณะ ๕ประการของโรงเรียนสุจริตได้แก่   ทักษะกระบวนการคิด   มีวินัย  ซื่อสัตย์
สุจริต  อยู่อย่างพอเพียงและจิตสาธารณะ โดยการดำเนินการตามแนวทางปฏิญญาโรงเรียนสุจริต ๓ ด้าน ด้าน
การป้องกัน  ด้านการปลูกฝังและการสร้างเครือข่าย  เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายตัวช้ีวัดของแผนบรูณาการาร
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
๒.วัตถุประสงค์ 

๒.๑เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะท่ีสำคัญของโรงเรียนสุจริต ๕ประการคือ ทักษะกระบวน 
การคิด  มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต  อยู่อย่างพอเพียง  และมีจิตสาธารณะ     
   ๒.๒ เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้และตระหนกัในเรื่องของการทุจริต คอรัปช่ันและเป็นแนวทางในการ     
ดำเนินชีวิตให้เป็นคนดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไป 

   ๒.๓เพื่อให้นักเรียนเกิดความสำนึกท่ีจะมุ่งมั่นพัฒนาตนเองให้เป็นเยาวชนทีดีของชาติและมีความรัก 
ชาติท่ีถูกทางรักองค์ประกอบต่าง ๆของชาติเช่นคนในชาติแผ่นดิน ทรัพยากรธรรมชาติ สิงแวดล้อมและ สถาบัน
ท่ีสำคัญของชาติ  
 
 



๓.  เป้าหมาย 
     ๓.๑ เชิงปริมาณ  

  นักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ ) จำนวน   ๙๙๕ คน ได้รับการปลูกฝังคุณลักษณะ
สำคัญ ๕ประการของโรงเรียนสุจริต คือทักษะกระบวนการคิด  มีวินัย  ซื่อสัตย์สุจริต  อยู่อย่างพอเพียง  และมี
จิตสาธารณะ มีความตระหนักในเรื่องการทุจริต คอรัปช่ันและเป็นคนดีของชุมชนสังคมประเทศชาติ 
     ๓.๒. เชงิคุณภาพ  
  1) ร้อยละ ๘๑ ของผู้เรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) ได้รับการปลูกฝังคุณลักษณะ ท่ี
สำคัญ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต มีความตระหนักในเรืองการทุจริจคอรัปช่ันและพัฒนาตนเองให้เป็นคนดี
ของชุมชนสังคมประเทศชาติทีดี 
๔. ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ขัน้วางแผนการ (P)  
               ๑. ประชุมวางแผนโครงการ/กิจกรรม 
                      ๒. กำหนดความรับผิดชอบ 
                      ๓. เสนอขออนุมัติโครงการ 

ขั้นดำเนินการ (D) 
               ๑ ดำเนินงาน/กิจกรรม 
               -กิจกรรมค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน 
               - กิจกรรมอบรม ป.ป.ช. ส.พ.ฐ. น้อย ป.ป.ช. ส.พ.ฐ.ชุมชน 
               - กิจกรรมบริษัทสร้างการดี   

          ขั้นกำกับ ติดตาม ประเมินผล (C) 
- ดำเนินงานตามปฎิทินการนิเทศ 

          ขั้นสรุปผลและรายงานผล (A) 
               - เขียนรายงานสรุปผลการจัดกิจกรรม 
                     - เสนอรายงานผลการจัดกิจกรรม 
๕. กิจกรรมและการดำเนินการ  
  
 

ท่ี กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑ กจิกรรมการจัดค่ายเยาวชนคนดีของ

แผ่นดิน 
   ๓,ooo ๓o พ.ค..๖๕ -๓o

ก.ย.๖๕ 
นางสาววิชชุตา  ยังศรีนาค  
นายนนทกิจ  วิสุทธิชานนท์ 

๒ กิจการรมการอบรม ป.ป.ช. ส.พ.ฐ. 
น้อย ป.ป.ช ส.พ.ฐ ชุมชน 

   ๒,ooo ๑ ก.ค ๖๕-๓๑
ต.ค. ๖๕ 

นางสาววราภรณ์  สุดใจ 

๓ กิจกรรมบริษัทสร้างการดี ๓,ooo ๓o พ.ค ๖๕- ๓๑ 
มี.ค.๖๖ 

นางสถาพร  บุญช่วย 
นางสาววริษฐา  สุวรรณรักษา 
นางสาวสิริกร  ศรีโมรา 
นางสาวพรทิวา  สุขหญีต 

 
 
 



๖. ระยะเวลาการดำเนินการ 
การดำเนินงานตามกิจกรรมของโครงการ ต้ังแต่ เดือน พฤษภาคม พ.ศ ๒๕๖๕ ถึง เดือน.มีนาคม พศ.
๒๕๖๖ 

 มีแผนการดำเนินงานดังนี ้
 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 

 ระยะเวลา / เดือน 
ปี พ.ศ.256๕  ปี พ.ศ.256๖ 

พ.ค. มิ.ย
. 

ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค. พ.ย ธ.ค ม.ค .ก.พ มี.ค 

 
ขั้นวางแผนการ ( P) 
๑. ประชุมวางแผนโครงการ/
กิจกรรม 
 ๒. กำหนดความรับผิดชอบ 
 ๓. เสนอขออนุมัติโครงการ 
 
ขั้นดำเนินการ  (D) 
๑ ดำเนินงาน/กิจกรรม                                 
 -กิจกรรมค่ายเยาวชนคนดีของ
แผ่นดิน 
 - กิจกรรมอบรม ป.ป.ช. ส.พ.ฐ. 
น้อย ป.ป.ช. ส.พ.ฐ.ชุมช 
 - กิจกรรมบริษัทสร้างการดี 
ประเมินผล ( C ) 
-ดำเนินงานตามปฏิทินการ
นิเทศ 
ขั้นสรุปผลและรายงานผล (A) 
- เขียนรายงานสรุปผลการจัด
กิจกรรม 
 - เสนอรายงานผลการจัด
กิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

๗. งบประมาณ   ๘,ooo บาท     
    เป็นค่าใช้จ่ายดังนี้    ค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม 
    รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น   ๘,ooo      บาท           (ค่าใช้จ่ายสามารถถัวเฉล่ียได้ตามท่ีจ่ายจริง) 

 
 



๘. การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัดประเมินผล เคร่ืองวัดผลประเมินผล 
๑. ร้อยละ ๘๑ ของนร ร.รไทยรัฐ
วิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) มี
คุณลักษณะท่ีสำคัญ ๕ประการ
ของรรสุจริต 

- ประเมินชิ้นงาน 
 

 แบบประเมินชิ้นงาน 

๒. ร้อยละ  ๘๑ ของนร ร.รไทยรัฐ
วิทย ๗๗ (บ้านเนินสันติ ) มีความ
ตระหนักในเรื่องการไม่ทุจริตคอ
รับช่ันและเป็นคนดี 

- สังเกตุ  แบบสังเกตคุณลักษณะ ๕
ประการของร.ร. สุจริต 

๓. ร้อยละ ๘๑ ของนร.รไทยรัฐวิทยา 
๗๗ (บ้านเนินสันติ) เกิดความสำนึก
ท่ีจะมุ่งมั่นพัฒนาตนเองให้เป็น
เยาวชนที่ดีของชาติรักชาติทีทีถูก
ทาง รักองค์ประกอบต่างๆของชาติ 

- ประเมิน แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑.นักเรียนของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ)  สามารถประยุกต์ใช้หลักทักษะกระบวนการ
คิด  มีวินัย  ซื่อสัตย์สุจริต  อยู่อย่างพอเพียง  มีจิตสาธารณะยึดมั่นในคุณธรรม  จริยธรรมในการดำเนินชีวิตและ
ต่อต้านการทุจริตตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนสุจริตได้ 

   ๒. เกิดเครือข่ายชุมชน  การป้องกันและปราบปราบการทุจริต 
   ๑o. คณะกรรมการโครงการ 

    ๑. นางสาววิชชุตา  ยังศรีนาค 
    ๒. นางสาววราภรณ์     สุดใจ 
    ๓. นายนนทกิจ  วิสุทธิชานนท์ 
    ๔. นางสถาพร   บุญช่วย 
    ๕. นางสาววริษฐา  สุวรรณรักษา 
    ๖. นางสาวพรทิวา  สุขหญีต 
    ๗. นางสาวสิริกร  ศรีโมรา 
 
                           √    อนุมัติ                                          ไม่อนุมัติ 
   

        ลงช่ือ....... ........ผู้เสนอโครงการ            ลงช่ือ....... ... ...........ผู้อนุมัติโครงการ                                                       
         (นางสาววิชชุตา  ยังศรีนาค )           (นางสาวเสาวณี  เกล้ียงอักษร) 
   ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ)          ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


