
๑. ชื่อโครงการ  : โครงการรณรงค์ป้องกันการทุจริต วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
   ผู้รับผิดชอบ  : นายบอย โคตรภักดี 
   ฝ่าย/แผนก/งาน  : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
 
๒. สนองนโยบาย ยุทธศาสตร์ 
    ๒.๑  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
    ๒.๒  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา   
  พันธกิจที่ ๒ พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานการอาชีวศึกษา พัฒนา ส่งเสริม  สนับสนุนให้
นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรของวิทยาลัยฯ เป็นคนดีของสังคม 
 
๓. สนองมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
 มาตรฐานที ่๑ คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ จ านวน 3 ด้าน  8 ตัวบ่งชี้                     
 ด้านที่ ๑.๓ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดีภูมิใจและ  
รักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อ่ืน มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของ
ตนเองตาม ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึกรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
 ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓.๒  ระดับคุณภาพของผู้เรียนที่มีคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตาม
แนวทางการจัดกิจรรมขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
 
๔. สนองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  :  
   ความพอประมาณ   ความมีเหตุผล   การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว 
   เงื่อนไขความรู้   เงื่อนไขคุณธรรม 
   มิติด้านเศรษฐกิจ   มิติด้านจิตใจ   มิติด้านสังคม   มิติด้านวัฒนธรรม 
 
๕. สนองหลักธรรมาภิบาลและสถานศึกษาคุณธรรม  : 
   ๑.หลักนิติธรรม   ๔.หลักความมีส่วนร่วม 
      ๒.หลักคุณธรรม   ๕.หลักความรับผิดชอบ 
      ๓.หลักความโปร่งใส   ๖.หลักความคุ้มค่า 
 
๖. สนองมาตรฐานประเมินสถานศึกษาพระราชทาน 
 ด้านที่ ๑ คุณภาพนักเรียน นักศึกษา  
    ข้อประเมินที่ ๑.๑ นักเรียน นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
       
๗. ลักษณะโครงการ 
     โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 



๘. หลักการและเหตุผล 
 
จากการที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๑ เห็นชอบตามข้อเสนอของ

คณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) ให้หน่วยงานภาครัฐน า
แนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๖๐ ทั้งนี้ 
เพ่ือให้มีการน ายุทธศาสตร์ฯ ไปใช้เป็นกรอบทิศทางการประสานความร่วมมือในการด าเนินการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ โดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ ๕ ปี และ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี ซึ่งวิทยาลัยเทคนิคพัทยา ได้ร่วมเข้าโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา“ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) ซึ่งมุ่งพัฒนาสถานศึกษาในสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง หลีกเลี่ยงอบายมุข ได้
บูรณาการให้กับสถานศึกษาปลูกจิตส านึกให้กับนักเรียน มีความรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีทักษะ
กระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริตอยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ และยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม โดยให้
ผู้เกี่ยวข้องมีบทบาทในกระบวนการด าเนินงานอย่างมีส่วนร่วม โปร่งใส เสมอภาค เป็นธรรม ทั้งการปฏิบัติ 
การพัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตอย่างมีจรรยาบรรณที่ต่อเนื่องและยั่งยืน 

 
๙. วัตถุประสงค ์
 ๙.๑ เพ่ือพัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีระบบและวิถีพอเพียง มีความสุจริต รับผิดชอบ ปลอด
อบายมุข 
 ๙.๒ เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งปลูกจิตส านึกให้นักเรียน นักศึกษา
มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ ยึดมั่น ในคุณธรรม จริยธรรม และ 
ป้องกันการทุจริต 
 ๒.๓ เพ่ือพัฒนาครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษาแบบบูรณาการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องให้มี
คุณภาพความพอเพียง สุจริต รับผิดชอบ ปลอดอบายมุข บนฐานการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 ๒.๔ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมและต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นระบบ 
มีเครือข่ายระดับชาติและนานาชาติที่เข้มแข็งและก้าวหน้าอย่างมีพลวัตร 
 
๑๐. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
     ๑๐.๑ เชิงปริมาณ    
  ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน-นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา    จ านวน  ๓,๐๐๐ คน       
  ๑๐.๒ เชิงคุณภาพ   
  ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน-นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา  ได้รับประสบการณ์จริงและ
น าความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันของตน 
 
๑๑. ระยะเวลาด าเนินงาน  :  เดือนกรกฎาคม ถึง กันยายน ๒๕๖๕ 
๑๒. สถานที่ด าเนินงาน  :  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
 
 
 
 



๑๓. วิธีการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการท างาน 

ระยะเวลาด าเนินงานโครงการ ป  งบประมาณ ๒๕๖๕ 
ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นการวางแผน (Plan)             
๑. เสนอโครงการ/ขออนุมัติฯ             
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน             
๓. ประชุมฯ/ประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้อง             
ขั้นตอนการปฏิบัติ (Do)             
๑. จัดท ารายการขอซื้อ ขอจ้าง             
๒. ด าเนินการตามโครงการ             
ขั้นตอนติดตามประเมินผล (Check)             
๑. แจกแบบสอบถาม             
๒. ประเมินผล/สรุปผลการปฏิบัติงาน             
ขั้นน าผลไปใช้ (Act)             
๑. รายงานผลโครงการ             
๒. ปรับปรุง/น าผลไปใช้             

 
๑๔. งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 

 งปม.  อุดหนุน  บกศ.  งบรายจ่ายอ่ืน 
 

ที ่ รายการ 
ค่าใช้
สอย 

ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ รวมเงิน 

      
      

     
รวมเป็นเงิน (……………………)  หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ 

 
๑๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
 ๑๕.๑ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา  ได้รับการพัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีระบบและวิถีพอเพียง มีความ
สุจริต รับผิดชอบ ปลอดอบายมุข 
 ๑๕.๒ ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน-นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา  ได้รับการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ที่ เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งปลูกจิตส านึกให้นักเรียน  นักศึกษามีทักษะ
กระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ ยึดมั่น ในคุณธรรม จริยธรรม และ 
ป้องกันการทุจริต 



 ๑๕.๓ ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน-นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา  ได้รับการเพ่ือพัฒนาแบบ
บูรณาการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องให้มีคุณภาพความพอเพียง สุจริต รับผิดชอบ ปลอดอบายมุข บนฐาน
การเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 ๑๕.๔ ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน-นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา  ได้รับการส่งเสริมและ
สนั บ สนุ น ก า ร จั ด ก า ร อ งค์ ค ว า ม รู้ ด้ า น ก า รส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะต่ อ ต้ า น ก า ร ทุ จ ริ ต อ ย่ า ง เ ป็ น ร ะ บ บ 
มีเครือข่ายระดับชาติและนานาชาติที่เข้มแข็งและก้าวหน้าอย่างมีพลวัตร 
 
๑๖. การติดตามและประเมินผล (วิธีการประเมิน,เครื่องมือประเมิน) 
      ๑๖.๑ รายงานผลการปฏิบัติงาน  
 
 
 

ลงชื่อ    ผู้เขียน/เสนอโครงการ 
       (นายบอย โคตรภักดี) 
                 หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
 
 

ลงชื่อ    ผู้พิจารณาโครงการ 
              (นางเสาวลักษณ์ บุญบ ารุง) 
      รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
 
 

ลงชื่อ    ผู้อนุมัติโครงการ 
        (ว่าที่พันตรีวานิช  สมชาติ) 
   ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


