
แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา 
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
แผนงาน   บูรณาการต่อต้านการทจุริตและประพฤติมิชอบในสถานศึกษา  
โครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  
กิจกรรม  เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความตระหนักรู้ในการป้องกันและป้องกันปราบปรามการทุจรติ 

ในสถานศึกษา 
กิจกรรม     บูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน 
หน่วยงาน  โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ ์
 
๑. เหตุผลความจำเป็น 

ด้วยยุทธศาสตร์ชาติวา่ดว้ยการป้องกันปราบปรามการทจุรติ ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ได้กำหนดวิสัยทัศน์ว่า 
“ประเทศไทยใสสะอาด” ไทยทั้งชาติตา้นทุจรติ (Zero Tolerance & Clean Thailand)” มีพันธกิจในการสรา้ง
วัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการทกุภาคส่วนแบบบูรณาการและปฏิรูปกระบวนการ
ป้องกัน และ ปราบปรามการทจุรติทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากลโดยมีเป้าประสงค์เชิง ยุทธศาสตร ์คือประเทศไทยได้รับ
การประเมินดัชนีก ารรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index :CPI) ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 50 นอกจากนี้ ทิศ 
ทางการพัฒนายทุธศาสตร์ชาติวา่ดว้ยการป้องกนัปราบปรามการทุจรติระยะที่ 3 ยังมีความสอดคล้องกับทิศทางของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12 (ยุทธศาสตรท์ี ่6 ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลใน
ภาครัฐ) และทิศทางยุทธศาศตร์ชาต ิ20 ปี  (ยุทธศาสตร์การปลูกฝัง “คนไทย ไม่โกง” และยุทธศาสตร์การป้องกันดว้ย
การเสริมสร้างสังคมธรรมาภิบาล) อีกดว้ย ทั้งนี ้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีแผนงานและโครงการสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการ
ดำเนินงานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) คือ ยุทธศาสตร์ที ่6 ด้านการเพิ่มประสิทธภาพและ
ธรรมาภิบาลใน ภาครฐั แผนงานที่ 5.9 การสร้างกลไก “ยับย้ัง”และ “สร้างความตระหนักรู้” เพื่อป้องกันการทุจริตที่
กล่าวถึง การเสริมสร้างคณุธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ภายใต้กรอบแนวคิด “โรงเรียนสุจริต” เพื่อ
สร้างองค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ที่เทา่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ปลูกจิตสำนึก ทักษะกระบวนการคดิ มีวินัย ซื่อสัตย์ 
อยู่อย่างพอเพียง จิตสาธารณะ ซึ่งตรง กับคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจรติโรงเรียนรตันโกสินทร์สมโภชบวร
นิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ สังกัดสำนกังานเขตพื้นที่การศกึษามธัยมศึกษานครปฐม ตระหนักในความสำคัญของ
การเตรียมการดา้นการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ ได ้ร่วมเป็นส่วนหน่ึงในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และแผน
แม่บทภายใต้ ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่อตา้นการทุจริตและประพฤตมิิชอบ เพื่อร่วมสร้างจติสำนึกและค่านิยมให้ทุก
ภาคส่วนตื่นตวัละอายตอ่การทจุรติประพฤติมิ ชอบทุกรูปแบบ โดยดำเนินโครงการเสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรม และธรร
มาภิบาลในสถานศึกษาเพื่อวางรากฐานการปลูกจิตสำนึก ซึ่งเป็นกลไกในการ ป้องกันและปราบปรามการทจุริตของ
ประเทศชาต ิ
 
 
 
 
 



2. วัตถุประสงค์โครงการ 
1. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียน คร ูผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา ทกุคน มีพฤติกรรมรว่มตา้นการทุจริตในวง

กว้าง และชุมชน 
2. เพื่อยกระดับธรรมาภบิาลในการบริหารการจดัการของโรงเรียน รตันโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระ

สังฆราชูปถัมภ์ 
3. เพื่อพัฒนานวัตกรรมป้องกันและยับยั้งการทุจริตเชิงรุกใน โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ใน

พระสังฆราชูปถัมภ์ ให ้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 
 
3. เป้าหมายโครงการ 

สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดา้นการป้องกัน การทจุรติ สร้างความตระหนักรู้ในการป้องกัน
และปราบปรามการทจุรติให้ นักเรียน ครูและผู้บริหาร มีทัศนคติและค่านิยมร่วมตา้นทุจริตในวงกว้างทั้งใน ระดับ
สถานศึกษา และระดับชุมชน  

สถานศึกษาและโรงเรียนรับการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงาน(Integrity and 
Transparency Assessment:ITA) มีการ ปรับปรุงหรือพัฒนาในเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงาน อีกทั้ง
มีการยกระดับความโปรง่ใสในการดำเนินงานอยา่งต่อเน่ือง 
 
4. กลุ่มเป้าหมายโครงการ 

1. นักเรียนในโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนเิวศศาลายาใน พระสังฆราชูปถัมภ์ จ านวน ๑,๖๐๐ คน 
2. ครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา ในโรงเรียนรัตนโกสินทร ์สมโภชบวรนิเวศศาลายาในพระสงัฆราชูปถัมภ์ 

จ านวน  98 คน 
 
5. ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น การ ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

1. แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เป้าหมาย ตัวชี้วดั ปี 2563 

1. ประชาชนมวีัฒนธรรมและ
พฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 

1.ร้อยละของเด็กและเยาวชนไทยมี 
พฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต 

ร้อยละ 50 

2. ร้อยละของประชาชน ที่มีวัฒนธรรม 
ค่านิยมสุจรติมีทัศนคติและพฤติกรรม
ในการต่อตา้นการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 

ร้อยละ 50 

3. โรงเรียนผ่านเกณฑ์ 
การประเมิน ITA 

(85 คะแนนข้ึนไป) 



6. กิจกรรม-ตัวชี้วดั-เป้าหมาย-งบประมาณ 
 
 

กิจกรรม 

 
 

ตัวชี้วดั 

เป้าหมาย  
 

งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนนการ  
ผู้รับผิดชอบ หน่วยนับ จ านวน ไตรมาส ๔ ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ 

  ก.ค. 
๖๔ 

ส.ค. 
๖๔ 

ก.ย. 
๖๔ 

ต.ค. 
๖๕ 

พ.ย. 
๖๕ 

ธ.ค. 
๖๕ 

ม.ค. 
๖๕ 

ก.พ. 
๖๕ 

มี.ค. 
๖๕ 

 

๑.กิจกรรม พัฒนา
นวัตกรรมการ
สร้างเครือข่าย 
และการมีส่วนรว่ม 
ในการต่อตา้น 
การทจุรติ 

จำนวน 
ผู้บริหาร คร ูและ
บุคลากร เป็นผู้นำ
ใน การต่อต้าน การ
ทุจริต 

คน ๙๘ ๑๕,๐๐๐    

 

      บุคคล 



๒.กิจกรรม 
สนับสนุน 
ส่งเสริม การ 
ดำเนินงาน 
บริษัทสร้าง  
การดีสู ่
Marketing  
4.0 

โรงเรยนที ่ดำเนิน 
กิจกรรมบริษัทสรา้ง 
การดีมีทักษะ ใน
การบริหารจัดการ 
บริษัทสร้างการและ 
คำนึงถึง
ผลประโยชน์ 
ส่วนรวม มากกว่า
ส่วนตนโดยแบ่งปัน
ผล กำไรในการ ทำ
ประโยชน์ เพื่อ 
สาธารณะ 

นักเรียน ๕๐ ๕,๐๐๐          บุคคล 

 



๓. กิจกรรม 
อบรมนักเรียน 
แกนน า “คนดี
ของ แผ่นดิน” 
(เยาวชน 
ไทยหัวใจ 
STRONG) 

จำนวน 
นักเรียนที่ เข้าร่วม 
กิจกรรมม ีค่านิยม
รวม ต้านทุจริต มี
จิตสำนึกสาธารณะ 
มี ทักษะกระบวน 
การคดิ มีวินัย 
ซื่อสตัย์สุจริตอยู ่
อย่างพอเพียงและ 
จิตสาธารณะ 

นักเรียน ๑๒๐ ๕,๐๐๐          บุคคล 

๔. กิจกรรม สร้าง 
จิตสำนึก 
พลเมือง 
(Project 
Citizen) 

จำนวน โรงเรยนที ่
ดำเนิน กิจกรรม 
สร้าง จิตสำนึก 
พลเมือง 

นักเรียน ๑,๖๐๐ ๕,๐๐๐          กิจกรรมพัฒนา 
ผู้เรียน 

 



๕. กิจกรรม 
ขับเคลื่อน
หลักสูตร 
ต้านทุจริต 
ศึกษาของ 
สถานศึกษา 

หลักสูตร ต้าน
ทุจริต ศึกษา ไป 
ปรับใช้ใน การ
จัดการ เรียนการ 
สอน 

กิจกรรม พัฒนา 
ผู้เรียน (ต้าน 
ทุจริต) 

 ๑๕,๐๐๐          วิชาการ 

๖. การตดิตาม
และ ประเมินผล 
การใช ้หลักสูตร 
ต้านทุจริต ศึกษา 

ร้อยละของ 
โรงเรียนที ่นำ
หลักสูตร ต้าน
ทุจริต ศึกษาไป 
ปรับใช้มีการ สร้าง
ความตระหนักรู้ใน 
การป้องกัน การ
ทุจริตม ีค่านิยมรวม 
ต้าน 

  ๑๐,๐๐๐          วิชาการ 

 



๗. กิจกรรม 
เสริมสร้าง ธรร
มาภิบาลใน 
สถานศึกษา 

ร้อยละของ 
ผู้บริหาร ครู และ
นักเรียน 

๘๕ ๑,๗๐๐           บุคคล 

 
 
๘. กิจกรรม การ
พัฒนา เครื่องมือ 
การประเมิน ITA 
Online 

จำนวน 
เครื่องมือ การ
ประเมิน ITA 
Onlineที่มี
ประสิทธิภาพ 

เครื่องมือ 3 ๕,๐๐๐       

 

   วิชาการ 

๙. กิจกรรม การ
พัฒนา เว็บไซต์ 
หน่วยงาน ใน
สังกัด 
เพื่อรองรับ กา
ประเมิน 
ITA 

รอ้ยละของ โรง
เรยนใน สังกัดม ี
เว็บไซตของ โรง
เรยนที่ สมบูรณ์เพื่อ 
รองรับการ 
ประเมินITA 

ร้อยละ ๑๐๐ ๕,๐๐๐          วิชาการ 



๑๐ กิจกรรม การ 
ประเมิน ITA 

ค่าคะแนน เฉลี่ย
การประเมิน ITA 
ของ สถานศึกษา 
(ITA) ๒๕๖๔ 

คะแนน 85 ๕,๐๐๐          วิชาการ 

รวม ๗๐,๐๐๐           

 



๗. ระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต ่๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 
๘. สถานที/่พื้นที่ดำเนินการ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 
๙. ผลประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รับ (Impact) 

๑. นักเรียน คร ูผู้บริหาร และบุคลากรทางการศกึษามีฐานความคิดในการ แยกแยะระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

๒. โรงเรียน มีกลไกและกระบวนการป้องกันการทุจริตที่เข้มแข็งและเท่า ทันต่อสถานการณ์การทจุริต 
๓.ดัชนีการรับรูก้ารทุจรติ (Corruption Perceptions Index:CPI)ของ ประเทศไทยมีแนวโน้มที่ดขีึ้น 

๑๐. การประเมินผล 
๑. กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินกิจกรรมโรงเรียนต้านทุจริต 
๒. รายงานผลการดำเนินกิจกรรมของสถานศึกษาและรายงานผลให้ สำนกังานเขตพื้นที่การศึกษา ด้วย

วิธีการออนไลน์ผ่านทางเว็บไซด์โครงการ โรงเรียนสุจริต (www.uprightschool.net) 
๓.รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานจาก สถานศึกษาและ สำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษาออนไลน ์( Integrity and Transparency Assessment Online:ITA 

http://www.uprightschool.net/

