
 
โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน 

โครงการท่ี 20 ปงบประมาณ 2565 
 

ช่ือโครงการ  เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมและจิตสำนึกปองกันการทุจริต 

ลักษณะโครงการ   โครงการใหม     โครงการตอเนื่อง 

สนองกลยุทธสถานศึกษา   

     กลยุทธท่ี              3. 

 

สงเสริมกระบวนการจัดการศึกษาและประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน

ของครูใหมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 

     ขอท่ี                   3.2 พัฒนาครูใหมีความรู ความสามารถ ในการจัดการเรียนรูตามแกนกลาง

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ หลักสูตรมาตรฐานสากล มีคุณธรรม จริยธรรม 

และกาวทันการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน 

      ตัวชี้วัดท่ี               14. รอยละของจำนวนครูท่ีสามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีไดอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

การประกันคุณภาพการศึกษา   

     มาตรฐานท่ี  2. กระบวนการบริหารและการจัดการ 

     ตัวบงชี้ท่ี            2.1 มีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน   

 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

หนวยงานผูรับผิดชอบ  กลุมบริหารงานบุคคล 
 

 

1. หลักการและเหตุผล 

การทุจริตในสังคมไทยระหวางชวงเวลากวาทศวรรษ สงผลเสียตอประเทศอยางมหาศาลและเปน

อุปสรรคสำคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติรูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เปนการ

ทุจริตทางตรง ไมซับซอน อาทิ การรับสินบน การจัดซื้อจัดจาง ในปจจุบันไดปรับเปลี่ยนเปนการทุจริต

ที่ชับซอนมากขึ ้นตัวอยางเชน การทุจริตเชิงนโยบาย การทุจริตขามแดนขามชาติ ซึ ่งเชื ่อมโยงไปสู

อาชญากรรมอื่นๆมากมายและสงผลกระทบทางลบในวงกวาง  ""เปนปญหาสากลที่ทุกประเทศลวนให

ความสำคัญรวมทั้งประเทศไทย ประเทศไทยจึงไดใหสัตยาบันเขาเปนรัฐภาคีเปนลำดับที่๑๔๙ เมื่อวันท่ี 

๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ ในอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต ค.ศ. ๒๐๐๓(United 

Nations Conventionagainst Corruption : UNCAC) ที่ว าดวยความรวมมือระหวางประเทศในการ

ติดตามทรัพยสินที่ไดจากการทุจริตกลับคืน รวมทั้งการใหความรวมมือซ่ึงกันและกันทางกฎหมายเพ่ือ

แบบ นผ. 2.1 



ดำเนินคดีกับผูกระทำความผิดอยางสมบูรณ ประเทศไทยไดพยายามแกปญหาการทุจริตในระดับประเทศ

มาอยางตอเนื่อง รวมทั้งบูรณาการความรวมมือใหเขมแข็งยิ่งขึ้นดวยการดำเนินการตามยุทธศาสตรชาติ

วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

      สภาพสังคมในปจจุบันนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ทำใหการดำเนินชีวิตของผูคนในสังคมท่ี

อยูรวมกันเกิดการแขงขันแกงแยงชิงดีกันเพ่ือใหตนเองอยูรอดและมีความสุขโดยมีการเอารัดเอาเปรียบใน

สังคมทุกรูปแบบ คิดวิธีการตางๆ เพื่อใหไดมาซึ่งความตองการของตนอยางไมพอเพียง เปนสาเหตุทำให

เกิดการทุจริตทุกรูปแบบ  หรือการทุจริตฉอราษฎรบังหลวง โดยการใชอำนาจที่ไดมาโดยหนาที่ในการหา

ประโยชนสวนตัว เชน การติดสินบน การรีดไถขูกรรโชก การยักยอก การเลนพรรคเลนพวก ผลประโยชน

ทับซอนการสนับสนุนพรรคการเมืองอยางทุจริต 

โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน ไดจัดทำโครงการนี้ขึ ้นเพื่อสนับสนุนและสงเสริมใหโรงเรียนได

ดำเนินงานท่ีเปนการปองกันการทุจริตผานการปลูกจิตสำนึกใหกับครูและบุคลากรในสถานศึกษาเม่ือมีการ

ดำเนินงานแลวก็จะไดนำผลท่ีไดไปใชปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานของ โรงเรียน ใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

และเพ่ือเปนแกนนำในการขับเคลื่อนในหลักคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา “ปองกัน

การทุจริต” 

 

วัตถุประสงคของโครงการ 

1. เพ่ือใหผูเขารวมโครงการฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการปองกันปญหาการทุจริต 

2. เพ่ือใหผูเขารวมโครงการฯ เกิดคานิยมรวมในการประพฤติตนและยึดม่ันในหลักความชื่อสัตยสุจริต 

2. เปาหมาย 

เชิงปริมาณ 

1. ครูโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน จำนวน 63 คน  

เชิงคุณภาพ 

1. ครโูรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน ตระหนักถึงความสำคัญในการปองกันปญหาการทุจริต 

2. ครโูรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน มีคานิยมรวมในการประพฤติตนและยึดม่ันในหลักความชื่อ

สัตยสุจริต 
 

3. สถานท่ีดำเนินการ 

โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน 
 

4. ระยะเวลาดำเนินการปฏิบัติงาน/กิจกรรม 

1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
 



5. กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินงานกิจกรรมภายใตโครงการ 

กิจกรรม / ข้ันตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

กิจกรรมท่ี 1  อบรมสงเสริมและปลูก

จิตสำนึกในการปองกัน แกปญหาการทุจริต 

ข้ันตอนการดำเนินงาน 

1) ประชุมและวางแผน 

2) จัดอบรม 

3) ประเมินผลการดำเนินการ 

4) สรปุและรายงานผล 

1 ตุลาคม 2564 – 

30 กันยายน 2565 

นายอาทิตย   ยอดคำ 

นางสาวศจิมา  รักษาราช 

นางสาวพัชราภา   สินจร 

 

 

 

6. งบประมาณดำเนินการ 

รายการ 

แหลงงบประมาณ 

รวม 
หมาย

เหตุ 
เงินอุดหนุน 

(รายหัว) 

เงินอุดหนุน 

(กิจกรรม) 

รายได

สถานศึกษา 
เงินอ่ืนๆ 

1. งบบุคลากร       

2. งบดำเนินการ 
(คาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ) 

      

3. งบลงทุน 
(ครุภัณฑ ที่ดิน และกอสราง) 

      

4. งบอ่ืนๆ       

รวม     ไมใช

งบประมาณ 
 

 

7. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดและเกณฑความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 

1. รอยละ 90 ของ ครูโรงเรียน

ทวีธาภิเศก บางขุนเทียน 

ตระหนักถึงความสำคัญในการ

ปองกันปญหาการทุจริต 

1. การสอบถาม 

 

1. แบบสอบถามการปองกันการ

ทุจริต 

2. รอยละ 90 ของครูโรงเรียน

ทวีธาภิเศก บางขุนเทียน มี

คานิยมรวมในการประพฤติตน

และยึดม่ันในหลักความชื่อสัตย

สุจริต 

1. การประเมิน 

 

 

1. แบบประเมินคานิยมรวมใน

การประพฤติตนและยึดม่ันใน

หลักความชื่อสัตยสุจริต 



 

 

8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ครูโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน ตระหนักถึงความสำคัญในการปองกันปญหาการทุจริต 

2. ครูโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน มีคานิยมรวมในการประพฤติตนและยึดม่ันในหลักความชื่อสัตย

สุจริต 

 

ลงชื่อ .................................................... ผูเสนอโครงการ 

               (นายปศาสตร   ตนทอง) 

  ตำแหนง หัวหนากลุมบริหารงานบคุคล 

ลงชื่อ .................................................... ผูเห็นชอบ 

            (นายอธิวัฒน   มะมิง) 

   รองผูอำนวยการกลุมบริหารงานบคุคล 

  

 

ลงชื่อ .................................................... ผูตรวจสอบ 

             (นายอาทิตย  ชัยพิริยะศักดิ์) 

          หัวหนางานนโยบายและแผนงาน 

 

[  ] อนุมัติ                                [  ] ไมอนุมัติ 

  

 

ลงชื่อ .................................................... ผูอนุมัติ 

           (นายวีระเชษฐ ฮาดวิเศษ) 

  ผูอำนวยการโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน 
 

 



ข้ันตอนการดำเนินกิจกรรมภายใตโครงการที่ 20  

โครงการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมและจิตสำนึกปองกันการทุจริต 
 

1. ช่ือกิจกรรม  อบรมสงเสริมและปลูกจิตสำนึกในการปองกัน แกปญหาการทุจริต 

ผูรับผิดชอบหลัก นายอาทิตย   ยอดคำ, นางสาวศจิมา  รักษาราช, นางสาวพัชราภา   สินจร 

การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดและเกณฑความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 

1. รอยละ 90 ของ ครูโรงเรียน

ทวีธาภิเศก บางขุนเทียน 

ตระหนักถึงความสำคัญในการ

ปองกันปญหาการทุจริต 

1. สอบถามสอบถามการปองกัน

การทุจริต 

1. แบบสอบถามการปองกันการ

ทุจริต 

2. รอยละ 90 ของครูโรงเรียน

ทวีธาภิเศก บางขุนเทียน มี

คานิยมรวมในการประพฤติตน

และยึดม่ันในหลักความชื่อสัตย

สุจริต 

1. ประเมินคานิยมรวมในการ

ประพฤติตนและยึดม่ันในหลัก

ความชื่อสัตยสุจริต 

1. แบบประเมินคานิยมรวมใน

การประพฤติตนและยึดม่ันใน

หลักความชื่อสัตยสุจริต 

 

ข้ันตอนการดำเนินกิจกรรม งบประมาณ 
ระยะเวลา 

ดำเนินการ 
ผูรับผิดชอบ 

1. ประชุมและวางแผน 

2. จัดอบรม 

3. ประเมินผลการดำเนินการ 

4. สรุปและรายงานผล 

- 

 

1 ตุลาคม 2564 – 

30 กันยายน 2565 

นายอาทิตย ยอดคำ 

นางสาวศจิมา รักษาราช 

นางสาวพัชราภา สินจร 

 

ประมาณการรายจายกิจกรรม 

ท่ี รายการ จำนวน หนวย ราคา/หนวย เปนเงิน หมายเหตุ 

1 ไมใชงบประมาณ    -  

รวม -  
 

 

แบบ นผ. 2.2 


