
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
โครงการเสริมสร้างคณุธรรม จริยธรรมและธรรมาภบิาลในสถานศกึษา 

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม  ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามัธยมศกึษา เชียงใหม ่
 
1. แผนงาน บูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 
2. ชื่อโครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)  
ด้านท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ในการปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม 

จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์  
ด้านท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ในการการต่อต้านการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ 
สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิ แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

และประพฤติมิชอบ นโยบายและแผนระดับชาติ ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ นโยบายเสริมสร้างความมั่นคงของ
ชาติจากภัยการทุจริต 

สอดคล้องกับปฏิญญาโรงเรียนสุจริต ด้านการป้องกัน ด้านการปลูกฝัง และด้านการสร้างเครือข่าย  
สอดคล้องกับคุณลักษณะโรงเรียนสุจริต ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง   
จิตสาธารณะ  

 
3. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยรัฐบาลได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ ในการปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ และด้านท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ในการการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ สอดคล้องกับ แผนแม่บท
ภายใต้ ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิ แผนการปฏิรูป
ประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ นโยบายและแผนระดับชาติ ว่าด้วยความ
มั่นคงแห่งชาติ นโยบายเสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต รวมถึงการส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมและ
ค่านิยมสุจริตของ หน่วยงานในสังกัดเพื่อน าไปสู่การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมค่านิยมท่ียึดประโยชน์สาธารณะ
มากกว่าประโยชน์ส่วนตน และต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการส่งเสริม
วัฒนธรรมสุจริตผ่านการจัดการศึกษา เพื่อปฏิรูป “พลเมืองไทยในอนาคต” ให้มีความเป็นพลเมืองเต็มขั้น สามารถ
ท าหน้าท่ีเป็นพลเมืองท่ีดี มีจิตส านึก ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมมีระเบียบวินัย และ
เคารพกฎหมาย 
 
 



 โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมตระหนักในความส าคัญของการเตรียมการด้านการ ป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 
การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อร่วมสร้างจิตส านึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วน ต่ืนตัว ละอายต่อ 
การทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ เพื่อวางรากฐานการปลูกจิตส านึก  ซึ่งเป็นกลไกในการป้องกัน  
และปราบปรามการทุจริตของประเทศชาติ 
 
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ  

1. เพื่อปลูกฝังให้บุคลากรของโรงเรียนบ้านกาดวทิยาคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง ท้ังใน
ระดับ สถานศึกษา และชุมชน 

2. เพื่อยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารการจัดการของโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม 
3. เพื่อพัฒนานวัตกรรมป้องกันและยับย้ังการทุจริตเชิงรุก ให้เข้มแข็งและ มีประสิทธิภาพ 
 

5. เป้าหมาย  
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ  
      1. ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม จ านวน 40 คน มีการท างาน โดยยึด

หลักคุณธรรมและความโปร่งใส อีกท้ังมีการพัฒนา ปรับปรุงและยกระดับความโปร่งใสในการด าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง 

5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
      โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมมีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน  (Integrity and 

Transparency Assessment: ITA) มีการปรับปรุงหรือพัฒนาในเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน อีกท้ังมีการยกระดับความโปร่งใสในการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

6. วิธีการด าเนินการ/ขั้นตอนด าเนินงาน  
 

กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ 
1. ฝ่ายบริหาร คณะครูร่วมประชุม
วางแผนและจัดท าโครงการ 

ตุลาคม 2564  

2. แต่ละฝ่ายท่ีรับผิดชอบด าเนิน
กิจกรรมตามโครงการได้แก่ 
-กิจกรรม เสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและความตระหนักรู้ในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
- กิจกรรม เสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
 

พฤศจิกายน 2564 
– กรกฏาคม 2565 

8,000  บาท 



กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ 
- กิจกรรม การพัฒนานวัตกรรมการ
ป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
2. นิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน หลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษาของครูในโรงเรียน  

สิงหาคม – กันยายน  2565 - 

3. ประเมินผลการจัดกิจกรรมของ
โรงเรียนและ รายงานการประเมิน
โครงการ  

กันยายน  2565 - 

 
7. ระยะเวลาด าเนินการ     1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 
 
8. งบประมาณ   8,000  บาท 
 
๙. หน่วยงาน/ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง  

1. ผู้บริหารและบุคลากร โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม  
2. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ 
 

10. ระดับความส าเร็จ   

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
ร้อยละของผู้บริหาร คณะครูและ

บุคลากรโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม 
ท่ีแสดงถึงการท างานโดยยึดหลัก
คุณธรรมและความโปร่งใส 
 

นิเทศ ก ากับ ติดตามผลการด าเนิน
กิจกรรม 

- แบบนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
- รายงานผลการด าเนินกิจกรรมแก่
ผู้บริหารโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
1. บุคลากรของโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม มีฐานความคิดในการแยกแยะระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับ

ผลประโยชน์ส่วนรวม 
2. โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม มีกลไกและกระบวนการป้องกันการทุจริตท่ีเข้มแข็ง และเท่าทันต่อ

สถานการณ์การทุจริต 
3. ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยมีแนวโน้มท่ีดีขึ้น 

 
 
 
 

                                                        ลงช่ือ                          ผู้เสนอโครงการ  
                ( นายกิจการ     กิติกา  ) 
                ครู คศ.3 
 
 
 

     ลงช่ือ                            ผู้รับรองโครงการ 
( นายสมชาย    สันกลกิจ ) 

                                                                  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม 
 
 
 
 


