
รายละเอียดโครงการประจ าปี 2564 
 

โครงการ  เสริมสร้างสมรรถนะ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสของนักเรียน ครูและ 
       บุคลากรทางการศึกษา 
แผนงาน    อ านวยการ 
นโยบาย สพฐ. กลยุทธที่ 3  :  ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

กลยุทธที่ 6  :  ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน 
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

จุดเน้น สพม.พะเยา ข้อ 2. โรงเรียนมีการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ 
กลยุทธ์สถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 6  :  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เน้น

การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 
มาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 
    มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
                              2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
ลักษณะโครงการ              โครงการใหม่            โครงการต่อเนื่อง  
ผู้รับผิดชอบ  นางวินนา  เทพค า  และ นายวงศพัทธ์  วังวล    
ระยะเวลาด าเนินการ เริ่มต้น  1  เมษายน   2564    สิ้นสุด  31  มีนาคม   2565 
 

1. หลักการและเหตุผล 
   ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ได้ก าหนด
วิสัยทัศน์ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)” มีพันธ
กิจในการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณา
การ และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล โดยมีเป้าประสงค์ 
เชิงยุทธศาสตร์ คือ ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต ( Corruption Perceptions Index 
: CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 นอกจากนี้ ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการ
ทุจริต ระยะที่ 3 ยังมีความสอดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ) และทิศทางยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(ยุทธศาสตร์การปลูกฝัง “คนไทยไม่โกง” และยุทธศาสตร์การป้องกันด้วยการเสริมสร้างสังคมธรรมาภิบาล)
ทั้งนี้ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีแผนงานและโครงการส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) คือ ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและ ธรรมาภิบาล 
ในภาครัฐ แผนงานที่ 5.9 การสร้างกลไก “ยับยั้ง” และ “สร้างความตระหนักรู้” เพ่ือป้องกันการทุจริต ที่
กล่าวถึงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  เพ่ือสร้าง องค์ความรู้และ
กระบวนการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง ปลูกจิตส านึก ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่าง
พอเพียง จิตสาธารณะซึ่งตรงกับคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต 



  โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม ตระหนักในความส าคัญของการเตรียมการด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต จึงร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ ประเด็นการต่อต้าน การทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือร่วมสร้างจิตส านึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วน
ตื่นตัว ละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ โดยด าเนินกิจกรรม โครงการเสริมสร้างสมรรถนะ วินัย 
คุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา  เพ่ือวางรากฐานการปลูก
จิตส านึก ซึ่งเป็นกลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศชาติ 
 
2. วัตถุประสงค์ 
   2.1 สร้างจิตส านึก และปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต 
  2.2 สร้างกลไกการป้องกันการทุจริต 
  2.3 สร้างประสิทธิภาพการป้องกันการทุจริต  
 
3. เป้าหมาย 
    3.1 ด้านปริมาณ 
          1) นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม  ร้อยละ 100 ได้รับการอบรม
เสริมสร้างสมรรถนะ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส 
      2) นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม มีการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ 
ด้วยพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
     3.2 ด้านคุณภาพ 
          1) นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม มีสมรรถนะ วินัย คุณธรรม 
จริยธรรม ความโปร่งใส 
  2) นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึง
ความยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต 
 
4. วิธีด าเนินงาน 

กิจกรรมที่ด าเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ สถานที ่

ขั้นเตรียมการ (Plan) 

1. วางแผนด าเนินการ และเสนอ
แผนงานโครงการ 

นักเรียน ครู
และบุคลากร 

เมษายน-
พฤษภาคม

2564 

0 นางวินนา เทพค า 
นายวงศพัทธ์  
วังวล 
 

โรงเรียนเชียง
ม่วนวิทยาคม 

 



ขั้นด าเนินการ (Do) 

2. กิจกรรมอบรมความรู้การด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานในรูปแบบต่าง ๆ     

นักเรียน ครู 
และบุคลากร 

พฤษภาคม
2564  

 

1,500 นางวินนา เทพค า 
นายวงศพัทธ์  
วังวล 
 

โรงเรียนเชียง
ม่วนวิทยาคม 

3. กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะ 
โรงเรียนสุจริต     

นักเรียน ครู 
และบุคลากร 

เมษายน   
2564 -31  
มีนาคม   
2565 

10,000 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา
ฯ 

โรงเรียนเชียง
ม่วนวิทยาคม/ 
สถานศึกษา 

ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check) 

4. นิเทศติดตามประเมินผล
โครงการ 

นักเรียน ครู 
และบุคลากร 

สิงหาคม
2564 – 

มีนาคม 2565 

0 นางวินนา เทพค า 
นายวงศพัทธ์  
วังวล 

โรงเรียนเชียง
ม่วนวิทยาคม 

ขั้นสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Act) 

5. ประเมินผลและสรุปโครงการ 
  - รายงานผลการจัดท าโครงการ 
  - ปรับปรุงการด าเนินโครงการ 

นักเรียน ครู 
และบุคลากร 

เมษายน 
2565 

0 นางวินนา เทพค า 
นายวงศพัทธ์  
วังวล 

โรงเรียนเชียง
ม่วนวิทยาคม 

 
5. งบประมาณ จ านวนเงิน  11,500 บาท (หนึ่งหม่ืนหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
    แหล่งงบประมาณ  (    )  สพฐ  จัดสรร    จ านวน  ..................... บาท 
        ( )  สพม.36  จัดสรร   จ านวน  .....1,500...... บาท  
        ( )  โรงเรียน  จัดสรร (งบอุดหนุน) จ านวน  .....10,000.. บาท  

     (    )  หน่วยงานอื่นๆ ……........ จ านวน  ..................... บาท 
 
6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1. ร้อยละของจ านวนนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารับ
การอบรม 
2. ร้อยละของจ านวนนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษามี
พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต 
  
 

- การตรวจสอบ
จ านวนผู้เข้ารับ
การอบรมฯ 
- การตรวจสอบ
จ านวนมีพฤติกรรม  

 - แบบตรวจสอบ
จ านวนผู้เข้ารับ
การอบรมฯ 
- แบบตรวจสอบ
จ านวนมีพฤติกรรม 



 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   7.1. นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 100 ได้รับการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณ และวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  7.2 นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 90 มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความยึดมั่นใน
ความซื่อสัตย์สุจริต   
 

ลงชื่อ              ผู้เสนอโครงการ 
                             (นางวินนา เทพค า) 
                          ครู โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม  
 

ลงชื่อ              ผู้เสนอโครงการ 
                             (นายวงศพัทธ์  วังวล) 
                          ครู โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม  
 
 
    ลงชื่อ     ผู้เห็นชอบโครงการ 
                               (นางวินนา  เทพค า) 
                       หัวหน้ากลุ่มบริหารงานอ านวยการ 
 
             ลงชื่อ     ผู้เห็นชอบโครงการ 
                           (นางสาวกัญญาณี   ชวาเขียว) 
                    รองผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 
 
ความเห็นผู้อนุมัติโครงการ 
 ………………………………………………………………………………………………………. 
 
                                  ลงชื่อ     ผู้อนุมัติโครงการ 
                           (นายเฉลียว  วรรณทอง) 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 
 


