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ค าน า 

 รายงานผลการด าเนินงานป้องกันการทุจริตประจ าปีการศึกษา  พ.ศ. 2564 ฉบับนี้จัดท า ขึ้นเพ่ือ 
รายงานผลการปฏิบัติงานในการป้องกันการทุจริตในปีที่ผ่านมาซึ่งจะสอดคล้องกับแผนปฏิบัติ  การป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตของ โรงเรียนบ้านป่าแดง ที่ด าเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สอดคล้อง กับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  และ
เป็นไปตามแนวทางการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ภายใต้แนวทาง หลัก 3 แนวทาง 
ประกอบด้วย 1) สร้างจิตส านึก และปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต 2) สร้างกลไก ป้องกันการทุจริต และ 3) 
เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต 
 โรงเรียนบ้านป่าแดง หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับ นี้จะเป็นประโยชน์กับผู้สนใจทั่วไปในการน า องค์
ความรู้ไปใช้ ก่อให้เกิดประโยชน์ได้ในอนาคต 
 
 

 

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 ได้ด าเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตโรงเรียนบ้านป่าแดง 
ประจ าปีการศึกษา 2565 ซึ่งการด าเนินงานดังกล่าวได้เสร็จสิ้นลงแล้วจึงได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน 
ป้องกันการทุจริตประจ าปีการศึกษา 2564 ขึ้นเพ่ือน าเสนอข้อมูลผลการด าเนินการในรอบปีที่ผ่านมาให้กับ 
ผู้บังคับบัญชา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบรวมถึงเพ่ือเป็นฐานข้อมูลในการขับเคลื่อนการป้องกันการ  
ทุจริตในปีงบประมาณต่อไป 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
ส่วนที่ 2  

สาระส าคัญของแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของโรงเรียนบ้านป่าแดง 
ปีการศึกษา 2565 

 โรงเรียนบ้านป่าแดง ได้ก าหนดแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีการศึกษา 
2565 โดยก าหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ โครงการและกิจกรรม ดังนี้ 
วิสัยทัศน์ : โรงเรียนบ้านป่าแดง ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชัน 
พันธกิจ : 
 1. สร้างวัฒนธรรมและค่านิยมการต่อต้านการทุจริตในสถานศึกษา 
 2. เสริมสร้างระบบบริหารจัดการภายในองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล 
 3. พัฒนาระบบและกลไกในการป้องกัน การควบคุม และการตรวจสอบการทุจริต 
เป้าประสงค์ : 
 เพ่ือผลักดันให้ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (CPI) ของประเทศไทยเพ่ิมสูงขึ้น 
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ด้านป้องกันการทุจริต)  
แนวทางท่ี 1 ปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตส านึกให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซ่ือสัตย์สุจริต  
ตัวช้ีวัด ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2565 : 
 1. ร้อยละของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนในสถานศึกษาที่มีพฤติกรรมยึดมั่น 
ความซื่อสัตย์สุจริต (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50) 
 2. ร้อยละของสถานศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ  
สถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด งบประมาณ 
(บาท) 

1. คณะครูและ 
บุคลากรทางการ ศึกษา 
และนักเรียน ทุกคน มี
จิตส านึก และ
พฤติกรรมที่ สามารถ
แยกแยะ ระหว่าง
ผลประโยชน ์ส่วนรวม
ประพฤติตน เป็น
พลเมืองดี มี คุณธรรม 
จริยธรรม 

1) ประกาศ 
เจตนารมณ์ 
บริหารงานด้วย ความ
ซื่อสัตย์สุจริต และ
ก าหนด นโยบาย 
คุณธรรม และความ
โปร่งใส ในการ
ด าเนินงาน 

1) การประกาศ 
เจตนารมณ์/ก าหนด นโยบาย 
- การประกาศเจตจ านงการ 
บริหารงานด้วย ความซื่อสัตย์
สุจริต 
- การประกาศนโยบาย 
คุณธรรมและความโปร่งใส ใน
การด าเนินงาน 
2) กิจกรรมการบันทึก 
ข้อตกลงความร่วมมือในการ 
ต่อต้านการทุจริตระหว่าง 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป่า
แดงกับคณะครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา 

ร้อยละ 100 ของ 
คณะครูและ 
บุคลากรทางการ 
ศึกษาปฏิบัติตาม 
บันทึกข้อตกลง 
ความร่วมมือใน การ
ต่อต้านการ ทุจริต
ระหว่าง 
ผู้อ านวยการ 
โรงเรียนบ้านป่าแดง 

- 

 



 
 
 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด งบประมาณ 
(บาท) 

 2) สร้างจิตส านึกท่ี 
ตัวบุคคลให้ ตระหนัก
รู้ถึงปัญหา และ
ผลกระทบ ของการ
ทุจริต ให้ ด ารงตน
อย่างมี ศักดิ์ศรีและมี 
เกียรติภูมิ 

1) อบรมเชิงปฏิบัติการ 
เสริมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับ 
บทบาทหน้าที่ และการ 
ด าเนินงานในด้านการ ส่งเสรมิ 
คุณธรรมจริยธรรม ในองค์กร 

ร้อยละ 100 ของ 
จ านวนครูและ 
นักเรียนผู้เข้าร่วม 
กิจกรรมมีความ 
ตระหนักรู้ และ 
ได้รับ การปลูกฝังให้
มีมี จิต ส านึกท่ีดี ใน 
การปฏิบัติงาน และ
ค่านิยมท่ีไม่ 
ยอมรับการทุจริต 

- 

3) ปรับฐาน ความคิด
บุคลากร ให้สามารถ 
แยกแยะระหว่าง 
ผลประโยชน ์ส่วนตัว 
และ ผลประโยชน์ 
ส่วนรวมในการ 
ด าเนินงาน 

1) โครงการปฏิบัติติธรรม สติ
รู้ตัว ปัญญารู้คิด ซื่อสัตย์ 
สุจริต จิตเบิกบาน ต้าน ทุจริต 

ร้อยละ 80 มี ความ
ตระหนักรู้ เรื่อง
คุณธรรม จริยธรรม 
คุณธรรม และธรร 
มาภิบาลมี ความ 
โปร่งใส มี มาตรการ 
เพ่ือ ขับเคลื่อนการ 
ด าเนินงานการ 
ป้องกันการทุจริต ใน
สถานศึกษา 

- 

4) ส่งเสริมการ 
สร้างคุณธรรมและ 
จริยธรรมในการ 
ปฏิบัติงานเพื่อ 
ต่อต้านการทุจริต 

1) โครงการจิตอาสาท าดี 
เพ่ือแผ่นดิน 

ร้อยละ 100 ของ 
ครูและนักเรียนใน 
สถานศึกษามีจิต 
สาธารณะ ช่วยเหลือ
สังคม โดยไม่หวังสิ่ง 
ตอบแทนในการ 
ปฏิบัติหน้าที่ 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด งบประมาณ 
(บาท) 

2. โรงเรียน 
บ้านป่าแดง มีผล
การ ประเมิน 
คุณธรรมและ 
ความโปร่งใส ใน
การ ด าเนินงาน 
เป็นไปตาม 
เป้าหมาย หรือ
สูงกว่า เป้าหมาย 
เพ่ือ ผลักดันให ้
ดัชนี ภาพลักษณ์ 
คอร์รัปชัน (CPI) 
ของ ประเทศ
ไทย เพ่ิมสูงขึ้น 

1) พัฒนาและยกระดับ 
การท างานให้สอดคล้อง กับ
การประเมินคุณธรรม และ
ความโปร่งใสในการ 
ด าเนินงานของ 
สถานศึกษาออนไลน์ (ITA) 

1) ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
การวิเคราะห์และการ 
ประเมินความเสี่ยงในการ 
ปฏิบัติงาน ตามแนวเขต 
สุจริต และลดความเสี่ยง 
ให้กับคณะครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาทุกคน 

1) ค่าคะแนนเฉลี่ย 
การประเมิน 
คุณธรรม และ ความ
โปร่งใสของ 
สถานศึกษา 
ออนไลน์ (ITA) 95 
คะแนนขึ้นไป 

- 

 2) กิจกรรมการประชุมเชิง 
ปฏิบัติการ จัดท าและ 
ปรับปรุงคู่มือหรือมาตรฐาน 
การปฏิบัติงาน 

 -- 

 3) กิจกรรมการประชุมเชิง 
ปฏิบัติการจัดแผนการ จัดซื้อ
จัดจ้าง จัดท ารายงาน การ
จัดซื้อจัดจ้างรายเดือน และ
รายงานผลการจัดซื้อ 
จัดจ้างประจ าปีและรายงาน 
ผลการใช้จ่ายประจ าปี 

 - 

 4) ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
การก าหนดนโยบายการ 
บริหารงานบุคคลและการ 
ด าเนินงานตามนโยบาย 

 - 

 5) ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
ตรวจสอบ กลั่นกรอง ความ 
ถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูล 
ที่จะเปิดเผยบนเว็บไซต์ 

 - 

2) ขับเคลื่อนนโยบายและ 
ยุทธศาสตร์ด้านการ ป้องกัน
และปราบปราม การทุจริต 
และประพฤติมิ 
ชอบ สู่การปฏิบัติ 

2) การจัดท าแผนปฏิบัติ การ
ป้องกัน และปราบปรามการ
ทุจริต ของโรงเรียนบ้านป่า
แดงประจ าปี 2565 

หน่วยงานมี 
แผนปฏิบัติการ 
ป้องกันการทุจริต 
ประจ าปี 2565 

- 

 
 
 

 

 



 
 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนบ้านป่าแดง  
ประจ าปีการศึกษา 2565 

 
กิจกรรม 

 
ตัวชี้วัด 

 
เป ้าหมาย 

 
งบ 

ประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ  
ผ ู้ร ับผ ิดชอบ 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 

ม.ีค. 
66 

เม.ย 
.66 

1.โครงการอบรมเช ิง - ร้อยละ 100 ของครูและ ครูและนักเรียนทุกคน มี -             คณะครูและ 
ปฏิบัติการเสริมสร้างการ บุคลากรทางการศึกษามี คุณธรรม จริยธรรม มีจิต  บุคลากร 
รับรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ี คุณธรรม จริยธรรม มีจิต ส านึกท่ีดีใน การ  ทางการ 
และการด าเนินงานในด้าน ส านึกท ี่ดี ในการปฏ ิบ ัติงาน ปฏิบัติงาน  ศึกษาทุกคน 
การส่งเสริม คุณธรรม - ร้อยละ 90 ของนักเรียน    

จริยธรรมในสถานศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิต    

 ส านึกท ี่ดี ในการปฏ ิบ ัติงาน    

2. กิจกรรมการบันท ึก - ร้อยละ 100 ของครูและ สร้างความร่วมม ือในการ -             คณะครูและ 
ข้อตกลงความร่วมม ือใน บุคลากรทางการศึกษา ต่อต้านการทุจริตใน  บุคลากร 
การต่อต้านการทุจรติ ปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลง สถานศึกษา  ทางการ 
ระหว่างผ ู้อ านวยการ ความร่วมมือในการต่อต้าน   ศึกษาทุกคน 
โรงเรียนบ้านป่าแดงกับ การทุจริตระหว่าง    

ครูและบุคลากรทางการ ผ ู้อ านวยการโรงเรยนบ้าน    

ศึกษา สันมะนะ    

 

 



 
 
 

 
กิจกรรม 

 
ตัวชี้วัด 

 
เป ้าหมาย 

 
งบ 

ประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ  
ผ ู้ร ับผ ิดชอบ 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 

ม.ีค. 
66 

เม.ย 
.66 

3. โครงการอบรม - ร้อยละ 90 ของครูและ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม -             คณะครูและ 
คุณธรรม จริยธรรม นักเรียนผ ่านการอบรม อันดีงาม สร้างแรงจูงใจใน  บุคลากร 
ปลูกฝ ัง ว ิธีคิด ป้องกันการ คุณธรรม จร ิยธรรม ปลูกฝ ัง การปฏิบัติงานด้วย ความ  ทางการ 
ทุจริต วิธีคิด ป้องกันการทุจริต ซื่อสัตย ์ส ุจรต ิ  ปราศจาก  ศึกษาทุกคน 

 - ร้อยละ 80 มีความ ผล ประโยชน ์ทับซ้อน   

 ตระหนักรู้เรื่องคุณธรรม อย่างเป็นรูปธรรมให้ก ับครุ   

 จริยธรรม คุณธรรม และธรร และนักเรียน   

 มาภ ิบาลมี ความโปร ่งใส มี    

 มาตรการ เพื่อข ับเคล ื่อนการ    

 ด าเนินงานการป้องกันการ    

 ทุจริตในโรงเรียน    

4.ประชุมเชิงปฏิบัติการ - ร้อยละ 100 ของครูและ โรงเร ียนสามารถระบุ -             คณะครูและ 
การวิเคราะห์และการ บุคลากรทางการศึกษาทราบ ความเสยงท่ีอาจเกิดขึ้นใน  บุคลากร 
ประเม ินความเส ี่ยงในการ ถึง ภาวะความเส ี่ยงท ี่มี สถานศึกษา และก าหนด  ทางการ 
ปฏิบัติงาน ตามแนวเขต ผลกระทบต่อการปฏิบัต ิ มาตรการในการจัดการ  ศึกษาทุกคน 
ส ุจรต ิ  และลดความเส่ียง ราชการ ความเสยงท่ีเกิดขึ้น   

ให้กับครูและบุคลากร  ครูและบุคลากรทางการ   

ทางการศึกษาทุกคน  ศึกษาปฏิบัติราชการโดย   

  ไม่ม ี ความเสยงท ี่จะส ่งผล   

  กระทบให้ราชการ   

  เสียหาย   

 
 



 
 
 

 
 

กิจกรรม 
 

ตัวชี้วัด 
 

เป ้าหมาย 

 
งบ 

ประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ  
ผ ู้ร ับผ ิดชอบ 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 

ม.ีค. 
66 

เม.ย 
.66 

5. กิจกรรมการประชุมเชิง ร้อยละ 100 ของครูและ จัดท าแผนการจัดซื้อจัด -             คณะครูและ 
ปฏิบัติการ จัดท าและ บุคลากรทางการศึกษามี จ้างประจ าปีรายงานผล  บุคลากร 
ปรับปรุงคู่มือหรือ คู่มือหรือมาตรฐานการ การจัดซื้อจัดจ้างประจ าป ี  ทางการ 
มาตรฐานการปฏบิัติงาน ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน ครบ และรายงานผลการใช้จ่าย  ศึกษาทุกคน 

 ทุกคน ประจ าปี   

6. ประชุมเชิงปฏิบัติการ โรงเร ียนมีนโยบายและ - นโยบายการบริหาร -             คณะครูและ 
การก าหนดนโยบายการ แผนการพัฒนาบุคคลที่ ทรัพยากรบุคคลประจ าป ี  บุคลากร 
บริหารงานบุคคลและการ ชัดเจนและสามารถ - การด าเนินงานตาม  ทางการ 
ด าเนินงานตามนโยบาย ด าเนินการได้ นโยบายการบร ิหารบุคคล  ศึกษาทุกคน 

  ที่ก าหนด   

7. ประชุมเชิงปฏิบัติการ ร้อยละของข้อมูลที่น าขึ้น โรงเร ียนมีข้อมูลถูกต้อง              คณะครูและ 
ตรวจสอบ กล่ันกรอง เผยแพร่และเปิดเผยบน ครบถ้วน เป็นปัจจุบันใน บุคลากร 
ความถูกต้อง ครบถ้วน เว็บไซต์ของหน่วยงานเป็น การเปิดเผยข้อมูล ต่อ ทางการ 
ของข้อมูลที่จะเปิดเผยบน ข้อมูลท่ีถูกต้อง ครบถ้วน สาธารณะชน ศึกษาทุกคน 
เว็บไซต ์ เป็นปัจจุบัน   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

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 

 

 

 

 
 ผู้เสนอแผนปฏิบัติการ         ผู้เห็นชอบแผนปฏิบัติการ 
    (นางสาวสุภาพรรณ ยวนมาลัย)                     (นางวรรญมาศ จันทรา) 
   ต าแหน่ง หัวหน้างานฝ่ายแผนและงบประมาณ       ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป่าแดง



 
 
 

ส่วนที่ 3 
ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ประจ าปีการศึกษา 2565 
  
 โรงเรียนบ้านป่าแดง ได้ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปี 
การศึกษา 2565 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) จึง ได้
มีการปรับโครงการและกิจกรรมบางส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  รวมถึงการวิเคราะห์ผล การ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต จึงมีโครงการ/กิจกรรมที่สามารถด าเนินการได้แล้วเสร็จ จ านวน 
3 โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
 1.  การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่  และการด าเนินงานในด้านการ 
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา 
 2. กิจกรรมการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตระหว่างผู้อ านวยการกับคณะครู 
และบุคลากรทางการศึกษา 
 3. โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ปลูกฝัง วิธีคิด ป้องกันการทุจริต  
 
ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีดังนี้ 
1.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสร้างการรับรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และการด าเนินงานในด้าน 
การส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตระหนักรู้ เข้าใจและมีทัศนคติและค่านิยมในการ ปฏิบัติงาน
อย่างซื่อสัตย์สุจริตตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 2. เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในด้านการต่อต้านการทุจริตของสถานศึกษา 
3. เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถประพฤติปฏิบัติตนอย่างซื่อสัตย์สุจริตตาม ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เป้าหมาย 
 1. เชิงปริมาณ 
  ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 100 
 2. เชิงคุณภาพ 
 เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต โปร่งใส มีทัศนคติ และค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่าง ซื่อสัตย์สุจริต
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ระยะเวลาในการด าเนิน 
 พฤษภาคม 2565 – กรกฎาคม 2565 
 

 

 

 



 
 
 

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 

 
การใช้จ่ายงบประมาณ 
 - ไม่ได้ใช้งบประมาณ 
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
 1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตระหนักรู้ เข้าใจและมีทัศนคติและค่านิยมในการ ปฏิบัติงานอย่าง
ซื่อสัตย์สุจริตตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถประพฤติปฏิบัติตนอย่างซ่ือสัตย์สุจริตตาม ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ภาพกิจกรรม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 2. 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  



 

 
 
 

3. โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ปลูกฝัง วิธีคิด ป้องกันการทุจริต 
1. 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 
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
 1. ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน มีการพัฒนาและยกระดับจิตใจทักษะการคิด มีวิธีคิดท่ี 
รอบคอบในการแก้ไขปัญหา รู้จักแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มีพฤติกรรมต่อต้าน 
การทุจริต 



 

 
 
 

 2. ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ตระหนักถึงการสร้างและการปรับเปลี่ยนมุมมองในการ 
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดคุณภาพในองค์กร 
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 
 

 




