
ยบ.ผ.1................... 
โครงการพัฒนาครูและบุคลากร 

กิจกรรม ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ประจำปีการศึกษา 2563 

ของกลุม่บริหารการเงิน สินทรัพย์ และงานบุคคล 
 

1. ประเภทของโครงการ   ต่อเนื่อง   ไม่ต่อเนื่อง 
 
2. สนองนโยบายกลยุทธข์องโรงเรียนข้อที่ 2 มาตรฐาน สพม.1 ข้อที่ 2 
 
3. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันปัญหาทุจริตคอรัปชั่นในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังท่ีนับวันจะยิ่งทวีความรุนแรงและสลบัซับซ้อนมากยิ่งข้ึนและ
ส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติเป็นปัญหาลำดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เนือ่งจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วนในสังคมไทยไม่วา่จะเป็น ภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะในโรงเรยีน
มักถูกมองจากสังคมภายนอกว่าเปน็องค์กรที่เอื้อต่อการทุจรติคอรัปช่ัน สาเหตุที่ทำให้การทุจริตเป็นปญัหาสำคัญก็คือ พื้นฐานของสังคม
อุปถัมภ์ที่ทำให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูล ยึดติดกับกระแสบรโิภคนยิมวัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนมีเงินและอำนาจ 
และยอมรับว่าการทุจริตคอรัปชั่นเป็นเรื่องปกติที่ยอมรบัไดซ้ึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้นส่งผลใหเ้กิดวิกฤตศรัทธาต่อสังคมไทย 
ปัจจุบันมีการป้องกันตรวจสอบและเผยแพร่ให้สาธารณชนไดร้ับทราบ ทำให้ประชาชนเข้าถึงและสนใจการทำงานของภาครัฐมากขึ้น  

ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริตบังเกดิผลเป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติเป็นไปตาม
เจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์วา่ด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) โรงเรียนโยธินบูรณะจึงไดต้ระหนัก
และให้ความสำคญักับการบริหารจัดการที่โปร่งใสสร้างค่านิยมวัฒนธรรมสุจรติให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืน จึงได้ดำเนินการจดัทำ
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจรติ 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ของโรงเรียนโยธินบูรณะ เพือ่กำหนดแนวทางการขับเคลื่อน  
ด้านการป้องกันและปราบปรามทจุริตผ่านดครงก่ารและกิจกรรมที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนอันจะนำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
บรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามทุจริตอย่างแท้จริง 
4. วัตถุประสงค์   

1. เพื่อส่งเสรมิให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนโยธินบูรณะ มีจิตสำนึกในการสร้างในเรื่องความซื่อสตัย์สจุริต     
มีคุณธรรม จริยธรรม ในการดำเนนิชีวิตและปฏิบตัิงาน 

 2. เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนโยธินบูรณะมรีะบบการทำงานและการตรวจสอบที่เขม้แข็งใน  
การป้องกันทุจริต 

5. เป้าหมาย 
 1. เชิงปริมาณ 

    ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนโยธินบูรณะ จำนวน 250 คน 
2. เชิงคุณภาพ    
   ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนโยธินบูรณะมจีติสำนึกและความตระหนักในเรื่องความซื่อสัตย์

สุจรติ มีคุณธรรม จริยธรรม ในการดำเนินชีวิตและปฏิบัติงาน  



6. ผู้รับผิดชอบ  :  งานนโยบายและแผนงานโรงเรียนโยธินบรูณะ 
 
7. สถานที่ดำเนินการ  : โรงเรียนโยธินบูรณะ  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
8. ระยะเวลาดำเนินการ 
 

เริ่มกิจกรรม วันท่ี 1  เดือน  เมษายน พ.ศ  2563 
สิ้นสุดกจิกรรม วันท่ี  31 เดือน  มีนาคม พ.ศ  2564 

 
9. งบประมาณ 
 1. งบประมาณทีไ่ดร้ับจัดสรร     ……-……..   บาท 

2. แหล่งเงิน    
- เงินอุดหนุน      ................... 
- เงินรายได้สถานศึกษา (บริจาคโดยมีวัตถุประสงค์)    .………………  
- เงินรายได้สถานศึกษา (บริจาคเพือ่พัฒนาโรงเรียน)    ................... 
- เงินสนับสนุน คชจ. ในการจดัการศึกษา (15ปีเรียนฟรี)       ................... 
- เงินอ่ืน ๆ      ................... 

   



10. วิธีดำเนินการ 

 
กิจกรรม / ขั้นตอน 

ระยะเวลาดำเนินการ 
 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

ขั้นเตรียมการ 
- จัดประชุมเจา้หน้าที่ผู้รับผิดชอบและการ
ทำและการจัดทําแผนปฏิบัติการประจาํปี
การศึกษา 2563 ทบทวนวิเคราะห์ความ
เส่ียงต่างๆ 
- เสนอแผนปฏิบัติการต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษาผู้อำนวยการให้ความเห็นชอบ 
- สำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

   
 
 

 
 
 

 
 
 
 

       

ขั้นดำเนินการ 
ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ 

            

ขั้นประเมินสรปุ  
และรายงาน 
- ประเมินสรุป และเขียนรายงานสรุปการทำ
กิจกรรม 

            

 
11. เกณฑ์ความสำเร็จ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ( ผลผลิต) 
หมายเหต ุ

ตัวชี้วัดด้านปริมาณ ตัวชี้วัดด้านคุณภาพ 
 ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนโยธิน
บูรณะ จำนวน 250 คน 

1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน
โยธินบูรณะมจีิตสำนึกและความตระหนักในเรื่อง
ความซื่อสัตย์สุจริต มคีุณธรรม จรยิธรรม ในการ
ดำเนินชีวิตและปฏิบตัิงาน  

 

 
12. การประเมินผล 

ระยะเวลาการประเมิน วัตถุประสงค์การประเมิน เคร่ืองมือ 
1. ก่อนการดำเนินงาน 
2. ระหว่างการดำเนินงาน 
 
3. สิ้นสุดการดำเนินงาน 

1. เพื่อกำกับ  ติดตามการดำเนินงาน 
2. เพื่อป้องกัน  แก้ไขปัญหา อุปสรรค   ในระหว่าง
การดำเนินงาน 
3. เพื่อประเมินผลโครงการ 
4. เพื่อรายงานต่อฝ่ายบริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

1. แผนปฏิบัติการ 
2. แบบประเมิน 
3. รายงานผลการทำกิจกรรม 

 
13. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีจิตสำนึกในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรมจริยธรรมสามารถบริหาร
สถานศึกษาให้มีความโปร่งใสเป็นธรรมและตรวจสอบได้ 

2. โรงเรียนโยธินบูรณะมโีครงการและกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพลดโอกาสในการทำทุจรติและประพฤติมิชอบจนเป็นท่ี
ยอมรับจากผู้ปกครองและชุมชน 



 
  

ลงช่ือ .........................................................ผู้เสนอ 
         (นางสาวสุวรรณยี์  บุญบูชาไชย) 

            ผู้รับผิดชอบโครงการ/ กิจกรรม/ งาน                  
             ............./................/.............. 

 

  ลงช่ือ ................................................ .....ผูต้รวจ                         
         (...................................................) 
 แผนงานกลุ่มบริหาร/ กลุ่มสาระฯ/ งาน.................................... 

         ............./................/.............. 
 

ความเห็นรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงิน สินทรัพย์ และงานบุคคล 
............................................................................................................. 

 

ลงชื่อ ................................................ ..... 
             (นางดารารัศมิ์  ศรีวลิัย) 

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงิน สินทรัพย์และงานบุคคล 
        ............./................/.............. 

 
ลงช่ือ ................................................ ..... 
        (นางสาวสุวรรณีย์  บุญบูชาไชย) 
  หัวหน้างานนโยบายและแผนงานโรงเรียน 

     .............. / ............. / .............. 
 
เรียนเสนอ ผู้อำนวยการโรงเรียนโยธินบูรณะ  
ความเห็น...................................................................... 
 

ลงช่ือ ................................................ ..... 
      (.....................................................) 

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหาร ................................... .............  
          ............./................/.............. 

 
 

ลงชื่อ ................................................ .....ผู้อนุมัต ิ
         (นายณรงค์  คงสมปราชญ์) 

 ผู้อำนวยการโรงเรียนโยธนิบูรณะ 
............./................/.............. 


