
หนา้  | ๑ 

 

เป้าประสงค์หลกัที ่๑  เพือ่ยกระดบัจติส านึกรับผดิชอบในประโยชน์ของทุกภาคส่วน  โดยเฉพาะอย่างยิง่นักการเมอืงและบุคคลากรในหน่วยงานต่อต้านการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที ่๑  ปลูกและปลุกจติส านึกการต่อต้านการทุจริตเน้นการปรับเปลีย่นฐานความคดิของคนในทุกภาคส่วนในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 

แนวทาง/มาตรการที ่๑  ส่งเสริมการด าเนินชีวติตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ที ่
แผนงาน/ โครงการ/ 

กจิกรรม 

วธีิการด าเนินการ/ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ตวัช้ีวดัแผนงาน/
โครงการ/กจิกรรม 

เป้าหมาย ปีงบประมาณ ๒๕๖๐(บาท) หน่วยงาน
รับผดิชอบ หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย งบด าเนินการ งบลงทุน รายจ่ายอืน่ รวม 

๑ ส่งเสริมการออม ส่งเสริม สนบัสนุน 
รณรงคใ์หน้กัเรียน
รู้จกัหลกัการใชเ้งิน 
เห็นคุณค่าของเงิน  
และออมเงิน/ ตลอด
ปีการศึกษา 

นกัเรียนมีการออม
เงิน 

นกัเรียน
ทุกคน 

ร้อยละ ๘๐ ๖,๖๐๐ - - ๖,๖๐๐ งานธนาคาร
โรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หนา้  | ๒ 

 

 

เป้าประสงค์หลกัที ่๑  เพือ่ยกระดบัจติส านึกรับผดิชอบในประโยชน์ของทุกภาคส่วน  โดยเฉพาะอย่างยิง่นักการเมอืงและบุคคลากรในหน่วยงานต่อต้านการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที ่๑  ปลูกและปลุกจติส านึกการต่อต้านการทุจริตเน้นการปรับเปลีย่นฐานความคดิของคนในทุกภาคส่วนในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 

แนวทาง/มาตรการที ่๒  ส่งเสริมการใชแ้ละก าหนดบทลงโทษในประมวลจริยธรรมแก่ทุกภาคส่วน  และก ากบัดูแลความประพฤติใหเ้ป็นไปตามหลกัจริยธรรม 

ที ่
แผนงาน/ โครงการ/ 

กจิกรรม 

วธีิการด าเนินการ/ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ตวัช้ีวดัแผนงาน/
โครงการ/กจิกรรม 

เป้าหมาย ปีงบประมาณ ๒๕๖๐(บาท) หน่วยงาน
รับผดิชอบ หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย งบด าเนินการ งบลงทุน รายจ่ายอืน่ รวม 

๑ ตสน. กลัยาณมิตร ตลอดปีการศึกษา การตรวจสอบภายใน
สถานศึกษาจาก
คณะกรรมการ
ตรวจสอบภายใน  
โดยเฉพาะการจดัซ้ือ
จดัจา้งภาครัฐตาม
ระเบียบส านกั
นายกรัฐมนตรีวา่ดว้ย
งานพสัดุ พ.ศ. 
๒๕๓๕ และ
กฏหมายท่ีเก่ียวขอ้ง
ทุกฉบบั 

  - - - - ตสน. 

๒ ระบบดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียน 

การตดัคะแนนความ
ประพฤติ /ตลอดปี
การศึกษา 

การสร้างคุณธรรม
จริยธรรมตามค่านิยม 
๑๒ ประการ 

นกัเรียน
ทุกคน 

นกัเรียนทุก
คน 

- - - - งานระบบ
ดูแล
ช่วยเหลือ
นกัเรียน 
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เป้าประสงค์หลกัที ่๑  เพือ่ยกระดบัจติส านึกรับผดิชอบในประโยชน์ของทุกภาคส่วน  โดยเฉพาะอย่างยิง่นักการเมอืงและบุคคลากรในหน่วยงานต่อต้านการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที ่๑  ปลูกและปลุกจติส านึกการต่อต้านการทุจริตเน้นการปรับเปลีย่นฐานความคดิของคนในทุกภาคส่วนในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 

แนวทาง/มาตรการที ่๓  การใชก้ารศึกษาและศาสนาเป็นเคร่ืองมือในการปลูก-ปลุก-ปรับเปล่ียนฐานความคิด  เด็กและเยาวชน  เจา้หนา้ท่ีของรัฐและผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง 

ที ่
แผนงาน/ 

โครงการ/ กจิกรรม 

วธีิการด าเนินการ/ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ตวัช้ีวดัแผนงาน/
โครงการ/กจิกรรม 

เป้าหมาย ปีงบประมาณ ๒๕๖๐(บาท) 
หน่วยงาน
รับผดิชอบ หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย งบด าเนินการ 

งบ
ลงทุน 

รายจ่ายอืน่ รวม 

๑ ค่ายพทุธบุตร ม.๑ 

 ม.๔ 

นกัเรียนชั้น ม.๑ ม.
๔ เขา้ค่ายพทุธบุตร 
/ เม.ย.-ก.ย. 
๒๕๖๐ 

นกัเรียนสามารถน า
หลกัธรรมมา
ประยกุตใ์ชใ้น
ชีวติประจ าวนั  
ด าเนินชีวติไดอ้ยา่ง
มีความสุข   

นกัเรียนไทย
พทุธ ม.๑ ม.๔ 
ทุกคน 

ร้อยละ ๘๐ ๔๐,๐๐๐ - - ๔๐,๐๐๐ กลุ่มสาระฯ 
สงัคมศึกษา 

๒ พบพระ ฟังธรรม 
สปัดาห์ละคร้ัง 

นิมนตพ์ระมาสอน
และใหธ้รรมะ
สปัดาห์ละหน่ึงวนั / 
ตลอดปีการศึกษา 

นกัเรียนสามารถน า
หลกัธรรมมา
ประยกุตใ์ชใ้น
ชีวติประจ าวนั  
ด าเนินชีวติไดอ้ยา่ง
มีความสุข   

นกัเรียนไทย
พทุธทุกคน 

ร้อยละ ๙๐  ๑๔,๐๐๐ - - ๑๔,๐๐๐ กลุ่มสาระฯ 
สงัคมศึกษา 

๓ อิสลามน าชีวติ นกัเรียนเขา้ค่าย
อิสลามน าชีวติ / 
ม.ค.-มี.ค. 

นกัเรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรมท่ีดีงาม 

นกัเรียนไทย
อิสลามทุกคน 

ร้อยละ ๙๐ ๔๐,๐๐๐ - - ๔๐,๐๐๐ กลุ่มสาระฯ 
สงัคมศึกษา 

๔ รายวชิาทกัษะชีวติ อบรม ใหค้วามรู้
ทกัษะชีวติในสงัคม
ตามหลกัปรัชญา

นกัเรียนมีทกัษะ
ชีวติในสงัคมตาม
หลกัปรัชญาของ

นกัเรียนทุก
คน 

ร้อยละ ๑๐๐ - - - - ครูหอพกั, 
ครูท่ีปรึกษา
ทุกหอ้งเรียน 
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ที ่
แผนงาน/ 

โครงการ/ กจิกรรม 

วธีิการด าเนินการ/ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ตวัช้ีวดัแผนงาน/
โครงการ/กจิกรรม 

เป้าหมาย ปีงบประมาณ ๒๕๖๐(บาท) 
หน่วยงาน
รับผดิชอบ หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย งบด าเนินการ 

งบ
ลงทุน 

รายจ่ายอืน่ รวม 

ของเศรษฐกิจ
พอเพียง หลกัมนุษย
สมัพนัธ์ในการ
ท างาน มรรยาทไทย 
มรรยาทสงัคม 
ความเป็นพลเมืองดี/ 
ตลอดปีการศึกษา 

เศรษฐกิจพอเพียง 
หลกัมนุษยสมัพนัธ์
ในการท างาน 
มรรยาทไทย 
มรรยาทสงัคม 
ความเป็นพลเมืองดี 

๕ กิจกรรมโฮมรูม การจดักิจกรรมเพ่ือ
ส่งเสริมนกัเรียน
เป็นรายบุคคล หรือ
เป็นกลุ่มก็ได ้มีการ
ฝึกปฏิบติัหรือท า
กิจกรรมท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อ
นกัเรียนในดา้นต่าง 
ๆ / ตลอดปี
การศึกษา 

 นกัเรียนทุก
คน 

ร้อยละ ๑๐๐ - - - - ครูท่ีปรึกษา 
หวัหนา้
ระดบั 
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เป้าประสงค์หลกัที ่๑  เพือ่ยกระดบัจติส านึกรับผดิชอบในประโยชน์ของทุกภาคส่วน  โดยเฉพาะอย่างยิง่นักการเมอืงและบุคคลากรในหน่วยงานต่อต้านการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที ่๑  ปลูกและปลุกจติส านึกการต่อต้านการทุจริตเน้นการปรับเปลีย่นฐานความคดิของคนในทุกภาคส่วนในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 

แนวทาง/มาตรการที ่๔  ดูแลคุณภาพชีวติและรายไดข้องเจา้หนา้ท่ีของรัฐและขา้ราชการ 

ที ่
แผนงาน/ โครงการ/ 

กจิกรรม 

วธีิการด าเนินการ/ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ตวัช้ีวดัแผนงาน/
โครงการ/กจิกรรม 

เป้าหมาย ปีงบประมาณ ๒๕๖๐(บาท) หน่วยงาน
รับผดิชอบ หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย งบด าเนินการ งบลงทุน รายจ่ายอืน่ รวม 

๑ ระบบการเล่ือนขั้น
เงินเดือนขา้ราชการ
และลูกจา้ง 

การประเมิน
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการ
ปฏิบติังานของ
บุคลากรโรงเรียน
ตามหลกัเกณฑแ์ละ
วธีิการประเมิน
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการ
ปฏิบติังานของ
ขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาก าหนดโดย 
ก.ค.ศ  

ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการ
ปฏิบติังานของ
ขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 

ขา้ราชการ
ครูและ
บุคลากร
ทางการ
ศึกษาทุก
คน 

ร้อยละ ๑๐๐ - - - - คณะกรรมการ
ประเมิน
ประสิทธิภาพ
และ
ประสิทธิผล
การปฏิบติังาน
ของ
ขา้ราชการครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 
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เป้าประสงค์หลกัที ่๒  เพือ่พฒันาระบบบริหารการต่อต้านการทุจริตทีม่ปีระสิทธิภาพมกีารบูรณาการ  เช่ือมโยงยุทธศาสตร์ชาตว่ิาด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตกบั
แผนยุทธศาสตร์ระดบัองค์กรของหน่วยงานต่อต้านการทุจริต  รวมทั้งมแีนวทางขับเคลือ่นและตดิตามประเมนิผลทีชั่ดเจน  เป็นรูปธรรม 

ยุทธศาสตร์ที ่๒  บูรณาการการท างานของหน่วยงานในการต่อต้านการทุจริตและพฒันาเคร่ือข่ายในประเทศ 

แนวทาง/มาตรการที ่๑  ประสานการท างานและบริหาร  และบูรณาการองคก์รตามรัฐธรรมนูญ 

ที ่
แผนงาน/ โครงการ/ 

กจิกรรม 

วธีิการด าเนินการ/ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ตวัช้ีวดัแผนงาน/
โครงการ/กจิกรรม 

เป้าหมาย ปีงบประมาณ ๒๕๖๐(บาท) หน่วยงาน
รับผดิชอบ หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย งบด าเนินการ งบลงทุน รายจ่ายอืน่ รวม 

 -          
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เป้าประสงค์หลกัที ่๒  เพือ่พฒันาระบบบริหารการต่อต้านการทุจริตทีม่ปีระสิทธิภาพมกีารบูรณาการ  เช่ือมโยงยุทธศาสตร์ชาตว่ิาด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตกบั
แผนยุทธศาสตร์ระดบัองค์กรของหน่วยงานต่อต้านการทุจริต  รวมทั้งมแีนวทางขับเคลือ่นและตดิตามประเมนิผลทีชั่ดเจน  เป็นรูปธรรม 

ยุทธศาสตร์ที ่๒  บูรณาการการท างานของหน่วยงานในการต่อต้านการทุจริตและพฒันาเคร่ือข่ายในประเทศ 

แนวทาง/มาตรการที ่๒  สร้างความเขม้แขง็บูรณาการความร่วมมือระหวา่งภาคีเครือข่าย  หน่วยงานภาครัฐเอกชน  ภาคประชาสงัคมและประชาชนในการต่อตา้นการทุจริต 

ที ่
แผนงาน/ โครงการ/ 

กจิกรรม 

วธีิการด าเนินการ/ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ตวัช้ีวดัแผนงาน/
โครงการ/กจิกรรม 

เป้าหมาย ปีงบประมาณ ๒๕๖๐(บาท) หน่วยงาน
รับผดิชอบ หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย งบด าเนินการ งบลงทุน รายจ่ายอืน่ รวม 

 -          
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เป้าประสงค์หลกัที ่๒  เพือ่พฒันาระบบบริหารการต่อต้านการทุจริตทีม่ปีระสิทธิภาพมกีารบูรณาการ  เช่ือมโยงยุทธศาสตร์ชาตว่ิาด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตกบั
แผนยุทธศาสตร์ระดบัองค์กรของหน่วยงานต่อต้านการทุจริต  รวมทั้งมแีนวทางขับเคลือ่นและตดิตามประเมนิผลทีชั่ดเจน  เป็นรูปธรรม 

ยุทธศาสตร์ที ่๒  บูรณาการการท างานของหน่วยงานในการต่อต้านการทุจริตและพฒันาเคร่ือข่ายในประเทศ 

แนวทาง/มาตรการที ่๓  พฒันาระบบขอ้มูลกลาง 

ที ่
แผนงาน/ โครงการ/ 

กจิกรรม 

วธีิการด าเนินการ/ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ตวัช้ีวดัแผนงาน/
โครงการ/กจิกรรม 

เป้าหมาย ปีงบประมาณ ๒๕๖๐(บาท) หน่วยงาน
รับผดิชอบ หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย งบด าเนินการ งบลงทุน รายจ่ายอืน่ รวม 

 -          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หนา้  | ๙ 

 

เป้าประสงค์หลกัที ่๒  เพือ่พฒันาระบบบริหารการต่อต้านการทุจริตทีม่ปีระสิทธิภาพมกีารบูรณาการ  เช่ือมโยงยุทธศาสตร์ชาตว่ิาด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตกบั
แผนยุทธศาสตร์ระดบัองค์กรของหน่วยงานต่อต้านการทุจริต  รวมทั้งมแีนวทางขับเคลือ่นและตดิตามประเมนิผลทีชั่ดเจน  เป็นรูปธรรม 

ยุทธศาสตร์ที ่๒  บูรณาการการท างานของหน่วยงานในการต่อต้านการทุจริตและพฒันาเคร่ือข่ายในประเทศ 

แนวทาง/มาตรการที ่๔  ปรับปรุงกฏหมายกฏระเบียบและการบงัคบัใชก้ฏหมาย  รวมถึงการพฒันาระเบียบหลกัเกณฑข์อ้บงัคบัในแต่ละหน่วยงานหลกัมนการต่อตา้นการทุจริต
ใหส้อดคลอ้งกนั 

ที ่
แผนงาน/ โครงการ/ 

กจิกรรม 

วธีิการด าเนินการ/ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ตวัช้ีวดัแผนงาน/
โครงการ/กจิกรรม 

เป้าหมาย ปีงบประมาณ ๒๕๖๐(บาท) หน่วยงาน
รับผดิชอบ หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย งบด าเนินการ งบลงทุน รายจ่ายอืน่ รวม 

 -          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หนา้  | ๑๐ 

 

 

เป้าประสงค์หลกัที ่๓  เพือ่พฒันาระบบ กลไก  และมาตรการทีส่นับสนุนให้สาธารณะและประชาชนเข้ามามส่ีวนร่วมต่อต้านการทุจริตเกดิความไว้วางใจ 

ยุทธศาสตร์ที ่๔  พฒันาระบบบริหารและเคร่ืองมอืในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 
แนวทาง/มาตรการที ่๔  สร้างเสริมระบบแจง้เบาะแสและคุม้ครองพยาน  การส่งเสริมศกัยภาพและการมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาทุจริตกบัภาคีเครือข่ายภาคประชาสงัคมและ

ประชาชนเพ่ือใหเ้กิดความมัน่ใจ 

ที ่
แผนงาน/ โครงการ/ 

กจิกรรม 

วธีิการด าเนินการ/ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ตวัช้ีวดัแผนงาน/
โครงการ/กจิกรรม 

เป้าหมาย ปีงบประมาณ ๒๕๖๐(บาท) หน่วยงาน
รับผดิชอบ หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย งบด าเนินการ งบลงทุน รายจ่ายอืน่ รวม 

 -          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หนา้  | ๑๑ 

 

 

เป้าประสงค์หลกัที ่๓  เพือ่พฒันาระบบ กลไก  และมาตรการทีส่นับสนุนให้สาธารณะและประชาชนเข้ามามส่ีวนร่วมต่อต้านการทุจริตเกดิความไว้วางใจ 

ยุทธศาสตร์ที ่๔  พฒันาระบบบริหารและเคร่ืองมอืในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 
แนวทาง/มาตรการที ่๕  สร้างระบบรับเร่ืองร้องเรียนใหก้บัองคก์รตามรัฐธรรมนุญท่ีต่อตา้นการทุจริต 

ที ่
แผนงาน/ โครงการ/ 

กจิกรรม 

วธีิการด าเนินการ/ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ตวัช้ีวดัแผนงาน/
โครงการ/กจิกรรม 

เป้าหมาย ปีงบประมาณ ๒๕๖๐(บาท) หน่วยงาน
รับผดิชอบ หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย งบด าเนินการ งบลงทุน รายจ่ายอืน่ รวม 

๑ โครงการการประชุม
เชิงปฏิบติัการเพื่อ
สรุปผลการ
ปฏิบติังาน   และการ
พฒันาต่อยอด 
(Workshop) 
 

ด าเนินการจดัการ
ประชุมเชิง
ปฏิบติัการเพื่อ
สรุปผลการ
ปฏิบติังาน  

และการพฒันาต่อ
ยอด  /ภาคเรียนละ ๑ 
คร้ัง  
 

ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง มี
ส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบและเสนอ
แนวทางพฒันา
แผนปฏิบติัราชการ
ประจ าปี 

- ตวัแทนผูป้กครอง 

- กรรมการ
สถานศึกษา 

ขา้ราชการ
ครูและ
บุคลากร
ทางการ
ศึกษาทุก
คน ตวัแทน
ผูป้กครอง 

กรรมการ
สถานศึกษา
และผูมี้
ส่วน
เก่ียวขอ้ง 

ร้อยละ ๑๐๐      

 
 
 
 
 
 
 
 



หนา้  | ๑๒ 

 

 

เป้าประสงค์หลกัที ่๔  เพือ่ยกระดบัสมรรถนะการด าเนินงานของหน่วยงานต่อต้านการทุจริตในด้านการต่อต้านการทุจริตให้เท่าทนักบัสถานการณ์ 

ยุทธศาสตร์ที ่๕  เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตให้กบับุคลากรทุกภาคส่วน 
แนวทาง/มาตรการที ่๒  พฒันาระบบการจดัการองคค์วามรู้ 

ที ่
แผนงาน/ โครงการ/ 

กจิกรรม 

วธีิการด าเนินการ/ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ตวัช้ีวดัแผนงาน/
โครงการ/กจิกรรม 

เป้าหมาย ปีงบประมาณ ๒๕๖๐(บาท) หน่วยงาน
รับผดิชอบ หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย งบด าเนินการ งบลงทุน รายจ่ายอืน่ รวม 

 -         กิจกรรม
พฒันาผูเ้รียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หนา้  | ๑๓ 

 

เป้าประสงค์หลกัที ่๔  เพือ่ยกระดบัสมรรถนะการด าเนินงานของหน่วยงานต่อต้านการทุจริตในด้านการต่อต้านการทุจริตให้เท่าทนักบัสถานการณ์ 

ยุทธศาสตร์ที ่๕  เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตให้กบับุคลากรทุกภาคส่วน 
แนวทาง/มาตรการที ่๓    สร้างบุคลากรเช่ียวชาญเฉพาะสาขา  ส าหรับตรวจสอบและปราบปรามการทุจริตรายสาขา 

ที ่
แผนงาน/ โครงการ/ 

กจิกรรม 

วธีิการด าเนินการ/ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ตวัช้ีวดัแผนงาน/
โครงการ/กจิกรรม 

เป้าหมาย ปีงบประมาณ ๒๕๖๐(บาท) หน่วยงาน
รับผดิชอบ หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย งบด าเนินการ งบลงทุน รายจ่ายอืน่ รวม 

 -          

 
 
 


