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ค าน า 

 รายงานการก ากับติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนบ้านป่าแดง รอบ 6 เดือน ประจ าปี
การศึกษา 2565 ด าเนินการเป็นไปตามแนวทางการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิง  ยุทธศาสตร์
ประเด็นการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีการศึกษา 2565 ภายใต้ แนวทางหลัก 
3 แนวทาง ประกอบด้วย 1) สร้างจิตส านึกและปลูกฝังความซื่อสัตยสุจริต 2) สร้างกลไกป้องกัน การทุจริต และ 
3) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต  ประกอบด้วยสาระส าคัญ คือส่วนที่ 1 บทน า แผน
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของโรงเรียนบ้านป่าแดง ประจ าปีการศึกษา 2565 ส่วนที่ 2 การด าเนินการ
ตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส่วนที่ 3 รายงานผลการด าเนินการ ตามแผนป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ของโรงเรียนบ้านป่าแดง รอบ 6 เดือน ประจ าปีการศึกษา 2565  
 ขอขอบพระคุณท่านผู้อ านวยการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดท ารายงานการก ากับติดตาม 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนบ้านป่าแดง รอบ 6 เดือน ประจ าปีการศึกษา 2565 โรงเรียนบ้านป่า
แดง หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้สนใจทั่วไปในการน าองค์ความรู้ไปใช้ก่อให้เกิด
ประโยชน์ได้ในอนาคต 
 

 

โรงเรียนบ้านป่าแดง 



 
 
 

ส่วนที่ 1 

บทน า 

ความเป็นมา 

 การทุจริตในสังคมไทยระหว่างช่วงเวลาทศวรรษส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาลและเป็นอุปสรรค  
ส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เป็นทุจริตทางตรงไม่  
ซับซ้อน อาทิ การรับสินบน การจัดซื้อจัดจ้าง ในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็นการทุจริตที่ซับซ้อนมากขึ้น 
ตัวอย่างเช่น การทุจริตเชิงนโยบาย การทุจริตข้ามแดนข้ามชาติ ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่อาชญากรรมอ่ืน ๆ มากมาย  
และส่งผลกระทบทางลบ ในวงกว้าง 
 ปัจจุบัน ทุกภาคส่วนในสังคมมีความตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการ  
ทุจริต ตามบทบาทและภาระหน้าที่ของตนเองเพ่ิมมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การรับรู้การทุจริตของประเทศไทยยัง 
จ าเป็นต้องได้รับการพัฒนา อันสะท้อนได้จากดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยจากข้อมูลดัชนีวัด 
ภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perceptions Index: CPI) ปี 2564 ประเทศไทยได้ 35 คะแนน โดยมี 
คะแนนน้อยกว่าปี 2563 โดยในปีนี้จัดอยู่ในอันดับที่ 110 ของโลก จากจ านวนทั้งหมด 180 ประเทศทั่วโลก 
แสดงให้เห็นว่า ประเทศไทยยังมีการทุจริตคอร์รัปชัน อยู่ในระดับสูง และสมควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ซึ่ง
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้าน การทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้ก าหนดเป้าหมาย หลัก
เพ่ือให้ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ผ่านการพัฒนาคนและการพัฒนาระบบ เพ่ือ
ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยให้ความส าคัญกับการปรับและ หล่อหลอมพฤติกรรม “คน” ทุก กลุ่ม 
ในสังคมให้มีจิตส านึกและพฤติกรรมยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต และการส่งเสริม การพัฒนานวัตกรรมใน การ 
ต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐที่เหมาะสมกับบริบท  สภาพปัญหา และพลวัตการทุจริตของแต่ละ 
หน่วยงาน รวมทั้งการเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานของกระบวนการและกลไกที่เกี่ยวข้องในการปราบปราม 
การทุจริต สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณา 
การและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ  ให้มีมาตรฐานสากล เพ่ือสร้างสังคมที่มี 
พฤติกรรม ร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง และมีปัจจัยความส าเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์ คือ ทุกภาคส่วน ร่วม
ส่งเสริม การกล่อมเกลาทางสังคมและส่งเสริมการเรียนรู้ในทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย มุ่งเน้นการปรับ พฤติกรรม 
“คน” โดยการ “ปลูก” และ “ปลุก” จิตส านึกความเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต สามารถ แยกแยะได้ว่า
สิ่งใด เป็นประโยชน์ส่วนตน สิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนรวม มีความละอายต่อการกระท าความผิด ไม่เพิกเฉยต่อการ
ทุจริต และเข้ามามีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงการส่งเสริมการสร้าง  วัฒนธรรมและ
ค่านิยมสุจริตของหน่วยงานในสังกัดเพ่ือน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมค่านิยมที่ยึด  ประโยชน์สาธารณะ
มากกว่าประโยชน์ส่วนตน และต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ  โดยเฉพาะการส่งเสริม
วัฒนธรรมสุจริตผ่านหลักสูตรการศึกษาต้านทุจริตศึกษา เพ่ือปฏิรูป “พลเมืองไทยใน อนาคต” ให้มีความเป็น
พลเมืองเต็มขั้น สามารถท าหน้าที่เป็นพลเมืองที่ดี มีจิตส านึกยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต มีความรับผิดชอบต่อ
ส่วนรวมมีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย 
 นอกจากนี้ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ถือเป็นยุทธศาสตร์หลักของการพัฒนา 
ประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั้งการปรับ 
โครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 โดยก าหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้ง แผนงาน/โครงการ 



 
 
 

ส าคัญที่ต้องด าเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง 5 ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือเตรียม 
ความพร้อมของคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศ ให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการ 
เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การปลูกฝัง “คนไทยไม่โกง” และยุทธศาสตร์การ 
ป้องกันด้วยการเสริมสร้างสังคมธรรมาภิบาล ของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี อีกด้วย 
 ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติร่วมกับส านักงานคณะกรรมการ  
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ก าหนดแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  เพ่ือให้ 
ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติโดย ก าหนด
ไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยให้ยึดกรอบยุทธศาสตร์หลักท่ีใช้ใน การจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบให้ค านึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผน
แม่บทบูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  จึงน ามาสู่การจัดท าแผนปฏิบัติ การ
ป้องกันการทุจริต โรงเรียนบ้านป่าแดง ประจ าปีการศึกษา 2565  ฉบับนี้ 
 โรงเรียนบ้านป่าแดง จึงได้จัดท ารายงานก ากับติดตามการป้องกันการทุจริต โรงเรียนบ้านป่าแดง 
ประจ าปีการศึกษา 2565 รอบ 6 เดือน เพ่ือรายงานต่อผู้บังคับบัญชาและ เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชน 
ผู้สนใจต่อไป 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ส่วนที่ 2  
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของโรงเรียนบ้านป่าแดง  

ปีการศึกษา 2565 
 โรงเรียนบ้านป่าแดง ได้ก าหนดแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีการศึกษา 
2565 โดย รายละเอียดดังนี้ 

โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 
 กิจกรรมความซื่อสัตย์สุจริต 
1. เหตุผลความจ าเป็น 

ปัจจุบันแนวโน้มด้านคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนอยู่ในระดับต่ าลง 
เนื่องจากมีสื่อและเทคโนโลยีเข้ามาเผยแพร่และมีอิทธิพลในชีวิตประจ าวันของนักเรียน รวมทั้งขาดความร่วมมือ
กันระหว่างบ้าน โรงเรียน และชุมชน ในการปลูกฝังคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง ถ้าไม่รีบแก้ไขนักเรียนอาจสร้างปัญหา
ให้ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และสังคมได้ โดยทุกฝ่ายต้องร่วมกันจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านวินัย  ความ
รับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริต ความกตัญญูกตเวที มีความเมตตากรุณา ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ความเสียสละเพ่ือ
ส่วนรวม การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า รวมทั้งมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยให้แก่นักเรียน 
เพ่ือให้นักเรียนปฏิบัติตนจนเป็นกิจนิสัยชีวิตประจ าวัน  โครงการนี้สอดคล้องกับนโยบายของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติที่เน้นให้ผู้เรียนคู่คุณธรรม และมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 

โรงเรียนบ้านป่าแดง ได้จัดท าโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน เพ่ือนักเรียนมีการ
พัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ดีขึ้น การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมที่พึงประสงค์ต้องด าเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โรงเรียนบ้านป่าแดงจึงเห็นว่าจะต้องฝึกฝนและ
สร้างจิตส านึกในการมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เพ่ือสร้างคุณธรรมน าความรู้ให้เกิดขึ้นกับ
นักเรียนที่ยั่งยืนสืบไป จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนเป็นโครงการต่อเนื่อง 
 

2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
   2.2 เพ่ือลดปัญหาสังคมด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นในครอบครัว 

โรงเรียน ท้องถิ่น และชุมชน 

 2.3 เพ่ือปลูกฝังให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านป่าแดงมีพฤติกรรมร่วมต้านการ 
ทุจริตในวงกว้าง ทั้งในระดับ สถานศึกษา และชุมชน 
 

3. เป้าหมาย 
 นักเรียนโรงเรียนบ้านป่าแดงมีคุณธรรม จริยธรรม มีทัศนคติที่ดี มีค่านิยมที่พึงประสงค์ที่ดี ลดปัญหา
สังคมด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นในครอบครัว  โรงเรียน ท้องถิ่น และชุมชน และ
ประพฤติตนเป็นคนด ีเป็นอัตลักษณ์ให้กับโรงเรียน 
 
 

4. กลุ่มเป้าหมายโครงการ 
 1.นักเรียนในโรงเรียนบ้านป่าแดง จ านวน 371 คน 
 



 
 
 

5. ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและ ประพฤติ
มิชอบ 
 1. แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

เป้าหมาย ตัวช ี้ว ัด ปี 2563 
1. ประชาชนมีวัฒนธรรมและ พฤติกรรมซื่อสัตย์
สุจริต 

1. ร้อยละของนักเรียนในโรงเรียน 
บ้านป่าแดง มีพฤติกรรมที่ยึด ม่ันความ
ซื่อสัตย์สุจริต 

ร้อยละ 50 

2. ร้อยละของโรงเรียนที่ผ่าน 
เกณฑ์ประเมิน ITA 

ร้อยละ 65 
(85 คะแนนขึ้นไป) 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

6. กิจกรรม - ตัวช้ีวัด – เป้าหมาย – งบประมาณ 

 
กิจกรรม 

 
ตัวช ี้ว ัด 

เป้าหมาย  
งบประมาณ 

ระยะเวลาดำเน ินการ 

 
ผู้รับ

ผิดช
อบ

 

หน่ว
ย นับ

 

จ าน
วน

 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
พ.ค 
.65 

มิ.ย 
.65 

ก.ค 
.65 

ส.ค 
.65 

ก.ย 
.65 

ต.ค 
.65 

พ.ย. 
65 

ธ.ค 
.65 

ม.ค 
.66 

ก.พ 
.66 

มี.ค 
.66 

เม.ย. 
66 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้าง
การรับรู้เกี่ยวกับ บทบาทหน้าที่ และ
การ ด าเนินงานในด้านการ ส่งเสริม
คุณธรรมจรยิธรรม ในสถานศึกษา 

- ร้อยละของนักเรียนมี คุณธรรม 
จริยธรรม มี จิตสำนึกท ี่ดี 

ร้อยละ 90 -             คณะครูและ 
บุคลากร 
ทางการ 
ศึกษาทุกคน 

- ร้อยละของคณะครู และ
บุคลากรทางการ ศึกษา มี
คุณธรรม จริยธรรม มีจิตส าน ึกท ี่ดี 
ในการปฏิบัติงาน 

ร้อยละ 100 -             คณะครูและ 
บุคลากร 
ทางการ 
ศึกษาทุกคน 

กิจกรรมการบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือ
ในการต่อต้าน การทุจริตระหว่าง 
ผู้อ านวยการกับคณะครู และบุคลากร
ทางการศึกษา 

ร้อยละ ของคณะครูและ บุคลากร
ทางการศึกษา ปฏิบัติตามบันทึก 
ข้อตกลงความร่วมมือใน การต่อต้าน
การทุจริต 
ระหว่างผู้อ านวยการและ บุคลากร
ทางการศึกษา 

ร้อยละ 100 -             คณะครูและ 
บุคลากร 
ทางการ 
ศึกษาทุกคน 

 

 



 
 
 

 
กิจกรรม 

 
ตัวช ี้ว ัด 

เป้าหมาย  
งบประมาณ 

ระยะเวลาดำเน ินการ 

 
ผู้รับ

ผิดช
อบ

 

หน่ว
ย นับ

 

จ าน
วน

 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
พ.ค 
.65 

มิ.ย 
.65 

ก.ค 
.65 

ส.ค 
.65 

ก.ย 
.65 

ต.ค 
.65 

พ.ย 
.65 

ธ.ค 
.65 

ม.ค 
.66 

ก.พ 
.66 

มี.ค 
.66 

เม.ย. 
66 

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม 
ปล ูกฝัง ว ิธ ีคิด ป้องกันการทุจริต 

- ร้อยละของครูและ นักเรียนมี
ความตระหนัก รู้เรื่องคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิ บาล มี
ความโปร่งใส มี มาตรการ เพ ื่อ
ขับเคล ื่อน การด าเนินงานการ 
ป้องกันการทุจริต 

ร้อยละ 80 -             คณะครูและ 
บุคลากร ทาง
การศึกษา ทุกคน 

กิจกรรมการประเมิน ITA 
โรงเรียนบ้านป่าแดง 

 คะแนน 95 -             คณะครูและ 
บุคลากร ทาง
การศึกษา ทุกคน - ประชุมเชิงปฏิบัติการ การ วิเคราะห์และ

การประเมิน ความเส่ียงในการปฏิบัติงาน
ตามแนวสุจริต และลดความเส่ียง 
ให้กับครูและบุคลากรทางการ ศึกษา 
และนักเรียนทุกคน 
- กิจกรรมการประชุมเชิง ปฏิบัติการ 
จัดท าและปรับปรุงคู่มือหรือ
มาตรฐาน การปฏิบัติงาน 

   

---- 

            

คณะครูและ บุคลากร 
ทางการ ศึกษาทุกคน  

 
 



 
 
 

 
กิจกรรม 

 
ตัวช ี้ว ัด 

เป้าหมาย  
งบประมาณ 

ระยะเวลาดำเน ินการ 

 
ผู้รับ

ผิดช
อบ

 

หน่ว
ย นับ

 

จ าน
วน

 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
พ.ค 
.65 

มิ.ย 
.65 

ก.ค 
.65 

ส.ค 
.65 

ก.ย 
.65 

ต.ค 
.65 

พ.ย. 
65 

ธ.ค 
.65 

ม.ค 
.66 

ก.พ 
.66 

มี.ค 
.66 

เม.ย. 
66 

- กิจกรรมการประชุมเชิง ปฏิบัติการจัด
แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดท ารายงานการ 
จัดซื้อจัดจ้างรายเดือน และ รายงานผลการ
จัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี และรายงานผลการ 
ใช้จ่ายประจ าปี 

   -             ฝ่าย การเงิน 
และฝ่าย พัสด ุ

- ประชุมเชิงปฏิบัติการการ ก าหนด
นโยบายการ บริหารงานคณะครู
และ บุคลากรทางการศึกษา 
ด าเนินงานตามนโยบาย 

   -             คณะครูและ 
บุคลากร 
ทางการ ศึกษา
ทุกคน 

- ประชุมเชิงปฏิบัติการ ตรวจสอบ 
กล่ันกรอง ความถูกต้อง ครบถ้วนของ 
ข้อมูลที่จะเปิดเผยบน เว็บไซต ์

   -    
 

        คณะครูและ 
บุคลากร 
ทางการ ศึกษา
ทุกคน 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 30 เมษายน 2566 
 

8. สถานที/่พื้นที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนบ้านป่าแดง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 
9. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Impact) 
 1. คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนของโรงเรียนบ้านป่าแดง มีฐานความคิดในการ 
แยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
 2. คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนของโรงเรียนบ้านป่าแดง มีกลไกและ กระบวนการ
ป้องกันการทุจริตที่เข้มแข็งและเท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต 
 3. ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยมีแนวโน้มที่ดี 
ขึ้น 
10. การติดตามประเมินผล 
 1. การนิเทศ ก ากับ ติดตาม และการรายงานผลการด าเนินกิจกรรมสุจริตให้กับส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
 2. การรายงานผลการด าเนินกิจกรรมของสถานศึกษาออนไลน์ ด้วยวิธีการออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์ 
โครงการโรงเรียนสุจริต (www.uprightschool.net) 
 3. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and 
Transparency Assessment Online: ITA Online) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

แบบสรุปโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
โรงเรียนบ้านป่าแดง ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2565 

 
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต 

และประพฤติมิชอบ  
(ด้านป้องกันการ ทุจริต) 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 แนวทางท่ี 1 ปลูกฝังวิธีคิด 
 ปลุกจิตส านึกให้มีวัฒนธรรมและ  
 พฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 

 กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์/ก าหนด 
 นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสใน  
 การด าเนินงาน 

-  
 
 
 
 
 
 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ทุกคน 

 กิจกรรมการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ   
 ในการต่อต้านการทุจริตระหว่าง   
 ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป่าแดงกับ 
 ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม 
 ปลูกฝัง วิธีคิด ป้องกันการทุจริต 

 

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้าง   
 สร้างการรับรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และ  
 การด าเนินงานในด้านการส่งเสริม 
 คุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา 

 

 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการการ ก าหนด  
 นโยบายการบริหารงานบุคคล 
 และการด าเนินงานตามนโยบาย 

 

 



 
 
 

 

แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ  

(ด้านป้องกันการ ทุจริต) 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

  โครงการยกระดับการท างานให้ 
 สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและ 
 ความโปร่งใสในการด าเนินงานของ  
 หน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

-  
 
 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 ทุกคน 

 - กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 จัดท าและปรับปรุงคู่มือหรือมาตรฐาน   
 การปฏิบัติงาน 

 

 - กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัด   
 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดท ารายงานการ   
 จัดซื้อจัดจ้างรายเดือน และรายงานผล   
 การจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีและรายงาน 
 ผลการใช้จ่ายประจ าปี 

  
 ฝ่ายการเงิน และฝ่ายพัสดุ 

 - ประชุมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์และ    
 การประเมินความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน   
 ตามแนวเขตสุจริต และลดความเสี่ยง   
 ให้กับบุคลากร ทุกคน 
 - การจัดท ามาตรการจัดการเรื่อง   
 ร้องเรียนการทุจริต 

  
 
 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 ทุกคน 

 



 
 
 

  

แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ  

(ด้านป้องกันการ ทุจริต) 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

  - การจัดท ามาตรการป้องกันการขัดกัน   
 ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ   
 ผลประโยชน์ส่วนรวม 
 - การจัดท ามาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อ   
 สาธารณะ 

-  
 
 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 ทุกคน 

 - ประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบ 
 กลั่นกรอง ความถูกต้อง ครบถ้วนของ   
 ข้อมูลที่จะเปิดเผยบนเว็บไซต์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

ส่วนที่ 3 

ความก้าวหน้าในการด าเนินงาน 

 โรงเรียนบ้านป่าแดง ได้ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ประจ าปี 
การศึกษา พ.ศ. 2565 โดยความก้าวหน้าในการด าเนินงานในรอบ 6 เดือน มีดังนี้ 
  
 การด าเนินงาน ไตรมาสที ่1 (พฤษภาคม - กรกฎาคม 2565) มีดังนี้  
 1. กิจกรรมการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตระหว่างผู้อ านวยการโรงเรียน 
กับครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียนบ้านป่าแดง 
สรุปสาระส าคัญ 
 การด าเนินกิจกรรมในการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตระหว่างผู้อ านวยการ 
โรงเรียนกับครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียนบ้านป่าแดง ด าเนินการเพ่ือสร้างข้อตกลงร่วมกัน 
ระหว่างผู้อ านวยการโรงเรียนกับครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียนบ้านป่าแดง ในการต่อต้าน การ
ทุจริตทุกรูปแบบ และพร้อมใจกันปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
ระยะเวลาในการด าเนิน 
 ด าเนินการในวันที่ 16 พฤษภาคม 2565 
งบประมาณ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
ผลจาการด าเนินงาน 
 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในโรงเรียนบ้านป่าแดง ท าการบันทึกตกลงความร่วมมือ ใน
การต่อต้านการทุจริตระหว่างผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป่าแดงกับครูและบุคลากรทางการศึกษา 



 

 
 
 

ภาพกิจกรรม การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตระหว่างผู้อ านวยการโรงเรียนกับครู และ
บุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียนบ้านป่าแดง 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสร้างการรับรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และการด าเนินงานในดา้นการ 
ส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา 
1. หลักการและเหตุผล 
 จากสถานการณ์ปัจจุบันสังคมไทยก าลังเผชิญกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปใน ทุก
ด้านทั้งในเชิงบวกและเชิงลบที่น าไปสู่การเอารัดเอาเปรียบและความไม่รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม  และ 
ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน ปัญหาความไม่เป็นธรรมและความไม่ยุติธรรมต่าง ๆ ซึ่ง
มีแนวโน้มรุนแรง และแพร่ขยายเข้าสู่สังคมไทยมากข้ึนจนเป็นปัญหาส าคัญของชาติอยู่ในขณะนี้โดยเฉพาะ เรื่อง
ของผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict 
of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิด  ของปัญหา การทุจริต
ประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาล และเป็น อุปสรรคต่อการ
พัฒนาประเทศอย่างยิ่ง อย่างไรก็ตามรัฐบาลชุดปัจจุบันก็พยายามที่จะก าหนดมีนโยบาย แนวทาง มาตรการและ
กลไกต่าง ๆ เพ่ือสร้างความเป็นธรรม ความยุติธรรมและการปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่องและจริงจัง 
ประกอบกับแนวนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้ ด าเนินโครงการ สพฐ.ใสสะอาด
ปราศจากคอรัปชัน และได้จัดให้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(ITA) เพ่ือสร้างมาตรฐานความโปร่งใสให้เกิดข้ึนกับหน่วยงานด้าน การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศ 
 โรงเรียนบ้านป่าแดง ตระหนักและเห็นว่าเรื่องการมีทัศนคติ และค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่าง ซื่อสัตย์
สุจริตตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นเรื่องส าคัญและเป็นหลักแนว  ปฏิบัติที่
จะต้องด ารงไว้ให้ได้ตามาตรฐาน โดยเฉพาะเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติงานเพ่ือร่วม เสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ด้วยเหตุผลดังกล่าวโรงเรียนบ้านป่าแดง จึงได้
จัดท าโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างการรับรู้และการมีทัศนคติและค่านิยมในการ  ปฏิบัติงานอย่าง
ซื่อสัตย์สุจริตตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นี้ขึ้น 
2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตระหนักรู้ เข้าใจและมีทัศนคติและค่านิยมในการ ปฏิบัติงาน
อย่างซื่อสัตย์สุจริตตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 2.2 เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในด้านการต่อต้านการทุจริตของสถานศึกษา 
 2.3 เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถประพฤติปฏิบัติตนอย่างซื่อสัตย์สุจริตตาม ประมวล
จริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 100 
 3.2 เชิงคุณภาพ 

 เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต โปร่งใส มีทัศนคติ และค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่าง ซื่อสัตย์สุจริต
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

 

 



 

 
 
 

4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1.  ประชุมชี้แจง/สร้างความเข้าใจในการ 

 ด าเนินงาน 
 16 พฤษภาคม 2565  คณะครูทุกคน 

2.  เสนอแต่งตั้งคณะท างาน  5 มิถุนายน 2565  ครูที่รับผิดชอบ 
3.  ด าเนินการตามโครงการ  10 มิถุนายน – 30 

 กรกฎาคม 2565 
 คณะครูทุกคน 

4.  ตรวจสอบ และประเมินผล จัดท ารายงาน 
 สรุปโครงการ 

 กุมภาพันธ์ 2566  ครสูุภาพรรณ 

5.  น าผลการประเมินมาวางแผนการปฏิบัติ 
 งานระยะต่อไป 

 มีนาคม 2566  ครูสุภาพรรณ 

 

5. สถานที่ด าเนินงาน 

 โรงเรียนบ้านป่าแดง 

6. การใช้จ่ายงบประมาณ 

 - ไม่ได้ใช้งบประมาณ 

7. ระยะเวลาในการด าเนิน 

 พฤษภาคม 2565 – กรกฎาคม 2565 

 

 



 

 
 
 

ภาพกิจกรรม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

โครงการอบรมคุณธรรม จรยิธรรม ปลูกฝัง วิธีคิด ป้องกันการทุจริต 
1. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหามากมายในทุกมิติ ทั้งปัญหาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การทุจริต 
คอรัปชั่น และภัยที่เกิดจากโรคภัยไข้เจ็บส่งผลกระทบ โดยตรงต่อบุคคลตั้งแต่ เด็ก นักเรียน นักศึกษาเยาวชน 
รวมไปถึงประชาชนทั่วไปทั้งในระดับครอบครัว ระดับองค์กร ระดับสังคม และระดับประเทศล้วนแต่เกิดปัญหา  
มากมายทั้งทางสุขภาพกายและสุขภาพจิตใจ ร่างกายเกิดโรคภัยไข้เจ็บ จิตใจได้รับการกระทบกระเทือน จาก 
สภาวะสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะสภาพจิตใจที่นับวันจะยิ่งมีสภาพที่ย่ าแย่ จิตใจตกอยู่ในสภาพที่ถูกบีบ 
คั้นจากปัญหาต่างๆทั้งเรื่องของสภาพเศรษฐกิจและปัญหาสุขภาพจิต เช่น การกลั่นแกล้ง หรือ  Bullying โดย 
การกระท าหรือพฤติกรรมเหล่านี้มักเกิดขึ้นจากความตั้งใจของผู้กระท าที่ต้องการให้ผู้อ่ืนดูด้อยค่า  เพ่ือที่ตัวเอง 
จะได้รู้สึกมีพลังอ านาจเหนือกว่า ถือเป็นการกระท าที่แสดงออกถึงความรุนแรงและความก้าวร้าว  ไม่เป็นที่ 
ยอมรับในสังคม จนมีผลท าให้ทั้งผู้ถูกกระท าและตัวผู้กระท าเองต้องเจอกับปัญหาต่างๆตามมามากมาย  ซึ่งจะ 
สังเกตได้จากข่าวที่เกี่ยวกับการกลั่นแกล้ง เช่น กลั่นแกล้งในโรงเรียน การกลั่นแกล้งในโลกออนไลน์ ( Cyber 
bullying) ที่นับวันยิ่งจะทวีคูณความรุนแรงมากขึ้น ก่อให้เกิดเหตุการณ์อันน่าเศร้าสลดทั้งการป่วยเป็นโรค 
ซึมเศร้า หรือการฆ่าตัวตาย ซึ่งปัจจุบัน การ “Bully” ได้กลายเป็นหนึ่งในปัญหาความรุนแรงในสังคมที่ยังยาก 
จะหาทางแก้ไข นอกจากนี้มีปัญหาอ่ืนๆเช่นปัญหาการละเมิดสิทธิเด็ก หรือเยาวชน ก็เป็นปัญหาที่มีผลกระทบ 
อย่างมากในการใช้ชีวิตประจ าวันของทุกคน 
 จากสภาพปัญหาดังกล่าว โรงเรียนบ้านป่าแดงจึงได้ก าหนดนโยบายในการพัฒนาการศึกษา จ านวน 4 
ด้าน ได้แก่ ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านคุณภาพและด้านประสิทธิภาพ เป็นตัวขับเคลื่อนในการ พัฒนา
การศึกษาโดยเฉพาะด้านความปลอดในสถานศึกษาของนักเรียน  ครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึง การ
พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพในองค์กร โดยมีจุดเน้นในเรื่องของการพัฒนาบุคคลากรและนักเรียนให้มี 
คุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน จึงได้ด าเนินโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ปลูกฝัง วิธี
คิด ป้องกันการทุจริตส าหรับครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน เพ่ือให้ครู บุคคลากรทางการศึกษา และ
นักเรียน ได้พัฒนาและยกระดับจิตใจ มีคุณธรรม จริยธรรม มีวิธีคิดที่รอบคอบในการแก้ไขปัญหา  ทั้งใน ด้าน
ส่วนตัว และองค์กร 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือพัฒนาและยกระดับจิตใจทักษะการคิดของครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ให้มีให้มีวิธี 
คิดที่รอบคอบในการแก้ไขปัญหา รู้จักแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  มีพฤติกรรม 
ต่อต้านการทุจริต 
 2. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมการอบรมตระหนักถึงการสร้างและการปรับเปลี่ยนมุมมองในการปฏิบัติงานให้  มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดคุณภาพในองค์กร 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  คร ูบุคลากรทางศึกษาและนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าแดงทุกคน 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
  ผู้เข้าร่วมการอบรมมีจิตใจที่ดีงามมีมีวิธีคิดที่รอบคอบ  ในการแก้ไขปัญหา รู้จักแยกแยะ
ผลประโยชน์ ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มีพฤติกรรมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ตระหนักถึงการสร้าง
และการ ปรับเปลี่ยนมุมมองในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดคุณภาพในองค์กร 
 
 



 

 
 
 

4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1.  ประชุมชี้แจง/สร้างความเข้าใจในการ 

 ด าเนินงาน 
 พฤษภาคม 2565  คณะครูทุกคน 

2.  เสนอแต่งตั้งคณะท างาน  มิถุนายน - สิงหาคม 
 2565 

 ครูที่รับผิดชอบ 

3.  ด าเนินการตามโครงการ  สิงหาคม - กรกรฎาคม 
 2565 

 คณะครูทุกคน 

4.  ตรวจสอบ และประเมินผล จัดท ารายงาน 
 สรุปโครงการ 

 กุมภาพันธ์ 2566  ครแูต่ละช่วงชั้น 

5.  น าผลการประเมินมาวางแผนการปฏิบัติงาน    
 ระยะต่อไป 

 มีนาคม - เมษายน 2566  ครแูต่ละช่วงชั้น 

 
5. สถานที่ด าเนินงาน 
 โรงเรียนบ้านป่าแดง 
6. การใช้จ่ายงบประมาณ 
 - ไม่ได้ใช้งบประมาณ 
7. ระยะเวลาในการด าเนิน 
 พฤษภาคม 2565 – เมษายน 2566



 

 
 
 

ภาพกิจกรรม



 

 
 
 

ส่วนที่ 4 

ปัญหา อุปสรรค 

 โรงเรียนบ้านป่าแดง ได้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปี 
การศึกษา 2565 โดยมีปัญหาอุปสรรค ดังต่อไปนี้ 
ปัญหาอุปสรรค 
 ปัญหาในการจัดสรรงบประมาณของโรงเรียนบ้านป่าแดง ไม่เพียงพอ จึงต้องมีการปรับโครงการหรือ 
กิจกรรมตามสถานการณ์ 
แนวทางในการด าเนินงานตอ่ไป 
 ในกรณีที่สถานการณ์ เริ่มเข้าสู่ภาวะปกติ หรือได้รับการผ่อนปรน ในการประชุม อบรม หรือสัมมนา 
ผู้รับผิดชอบโครงการจะด าเนินการปรับแผนการปฏิบัติงาน และด าเนินการตามแผนป้องกันและปราบปราม การ
ทุจริตประจ าปีการศึกษา พ.ศ.2565 ต่อไป ให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นปีงบประมาณ 
 

 




