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คํานํา 

รายงานผลการดําเนินการตามแผนปฎิบัติการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา (แผนปฎิบัติการป้องกันทุจริต) โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ได้
รายงานตามโครงการ /กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมายและผลการดําเนินการ และงบประมาณในการดําเนินงานตาม
แผนปฎิบัติการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (แผนปฎิบัติการป้องกันทุจริต) ซึ่ง
การดําเนินการในโครงการสําเร็จและบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ ตามกรอบทิศทางในการดําเนินการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ และนโยบายสําคัญอันจะส่งผลให้การทุจริต ในการปฏิบัติราชการลดน้อยลง 

 

โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

(แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต)  

โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร)  ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

 

แผนงาน  การเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา 

กิจกรรม   กิจกรรมพัฒนาแนวทางการสร้างเครือข่าย และมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต 

กิจกรรม   กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะนักเรียนสุจริต 

 

๑. ความเป็นมาและความสําคัญ 

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริตได้กําหนดวิสัยทัศน์ว่า“ประเทศไทยใสสะอาดไทย
ทั้งชาติต้านทุจริต(Zero Tolerance & Clean Thailand)” มีพันธกิจ ในการสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริต 
ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล โดยมีเป้าประสงค์ทางยุทธศาสตร์ คือ ประเทศไทยได้รับการ
ประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI ) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 นอกจากนี้ ทิศ
ทางการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย การป้องกันปราบปรามการทุจริต ระยะที่๓ ยังมีความสอดคล้อง กับทิศทาง
ของพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพ และธรรมาภิบาล
ในภาครัฐ) ทิศทางยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี (ยุทธศาสตร์การปลูกฝัง “คนไทยไม่โกง” และยุทธศาสตร์การป้องกันด้วย
การเสริมสร้างสังคมธรรมาภิบาล) 

ทั้งนี้ แผนพัฒนาฉบับที่ ๑๒ มีแผนงานและโครงการสําคัญที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) คือ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพ และธรรมาภิบาลใน
ภาครัฐ ในแผนที่ ๕.๙ การสร้างกลไล “ยับยั้ง” และ “สร้างความตระหนักรู้” เพ่ือป้องกันการทุจริต ที่กล่าวถึงการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา เพ่ือสร้างองค์ความรู้ และกระบวนการเรียนรู้ที่เท่า
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ปลูกจิตสํานึก ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง จิตสาธารณะ ซึ่ง
ตรงกับคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริตโรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) 

โรงเรียนสุจริตโรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) ตระหนักในความสําคัญของการเตรียมการด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต จึงร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริต และการประพฤติมิชอบ เพ่ือร่วมสร้างจิตสํานึกและค่านิยม ให้ทุก
ภาคส่วนตื่นตัว ละอายต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ โดยดําเนินกิจกรรมโครงการเสริมสร้าง



 

คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา เพ่ือวางรากฐานในการปลูกจิตสํานึก ซึ่งเป็นกลไกในการ
ป้องกันและปราบปราบการทุจริตของประเทศชาติ 

๒. วัตถุประสงค ์

๑. เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา มีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริต 

๒. เพ่ือยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการของสถานศึกษา 

๓. เพ่ือพัฒนาแนวทางการป้องกันและยับยั้งการทุจริตในสถานศึกษา ให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 

๓.เป้าหมาย 

๑.สถานศึกษามีการจัดกิจกรรม ด้านการป้องกันการทุจริต สร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตให้แก่นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีทัศนคติและค่านิยมต้านทุจริตในวงกว้าง 

๒.สถานศึกษามีแนวทางในการป้องกันและยับยั้ง การทุจริตของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง และมี
ประสิทธิภาพ 

๔.กลุ่มเป้าหมาย 

๑.นักเรียนโรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร)  จํานวน ๒๑๘ คน 

๒. ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร)  จํานวน ๒๔ คน 

๕.ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ 

๑.แผนย่อย การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ปี ๒๕๖๕ 
นักเรียน ครู และบุคลากรทางการ 
ศึกษา มีการดําเนินกิจกรรมต่างๆ 
ด้วยพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 

๑.ร้อยละของนักเรียน มีพฤติกรรม
ที่แสดงออกถึงการยึดมั่นในความ
ซื่อสัตย์สุจริต 
๒.ร้อยละของครูและบุคลากร ทาง 
การศึกษา มีพฤติกรรมที่แสดงออก
ถึงการยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต 

ร้อยละ ๘๐ 
 
 
ร้อยละ ๘๐ 

 

 

 

 



 

๖.ระยะเวลาดําเนินการ 

๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 

๗.สถานที่ดําเนินการ 

โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) อําเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 

๘. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

๑.นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษามีแนวคิดในการแยกผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม 

๒.สถานศึกษามีแนวทางในการป้องกันและยับยั้งการทุจริตของสถานศึกษาให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 

๙.การติดตามและประเมินผล 

การนิเทศ กํากับ ติดตาม และรายงานผลการดําเนินกิจกรรม 

 

 

 

แบบสรุปกิจกรรม 

แผนปฏิบัติการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา 

(แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต) 

โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑.ร้อยละของนักเรียน มีพฤติกรรม
ที่แสดงออกถึงการยึดมั่นในความ
ซื่อสัตย์สุจริต 
๒.ร้อยละของครูและบุคลากร ทาง 
การศึกษา มีพฤติกรรมที่แสดงออก
ถึงการยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต 

- 
 
 
- 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 
 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 

 



 

รายงานผลการปฏิบัติงาน 

แผนปฏิบัติการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา 

(แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต) 

โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) จัดทําแผนปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษา(แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต) ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพ่ือใช้เป็นกรอบในการ
ดําเนินงานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ภายในโรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) โดยโรงเรียนบ้าน
วังแดง(สหจิตวิทยาคาร)  ได้มอบหมายให้กลุ่มงานในโรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร)  เป็นผู้ดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติการและบัดนี้การดําเนินการตามแผน ฯ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ไดส้ิ้นสุดลงแล้ว จึงขอรายงานผล
การดําเนินงาน พร้อมทั้งระบุปัจจัยสนับสนุน ปัญหา อุปสรรค์ ข้อเสนอแนะ ในการปรับปรุงแผนฯ สําหรับแผนการ
ดําเนินงาน ดังนี้ 

 
๑. การกํากับติดตามผลการดําเนินงาน 

 

กิจกรรม 
ผลการดําเนินงาน งบประมาณ 

ที่ได้รับ 
 

งบประมาณ 
ที่ใช้ไป 

 

งบประมาณ 
คงเหลือ ยังไม่ได้ 

ดําเนินการ 
อยู่ระหว่าง 
ดําเนินการ 

ดําเนินการ 
เสร็จแล้ว 

1. กิจกรรมพัฒนาแนว
ทางการสร้าง 
เครือข่ายและการมี 
ส่วนร่วมในการ 
ต่อต้านการทุจริต 

  √ 0   

2.กิจกรรมพัฒนา 
คุณลักษณะนักเรียน 
สุจริต 

  √ 0   

รวม 0   
 

 

 

 

 



 

๒.ผลการดําเนินงาน 

ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่เกิด 
การบรรลุตามแผน 

บรรลุ ไม่บรรลุ 

นักเรียน ครู และ 
บุคลากรทางการ 
ศึกษามีการดําเนิน 
กิจกรรมต่างๆ ด้วย 
พฤติกรรม ซื่อสัตย์ 
สุจริต 

1.ร้อยละของนักเรียนมี
พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความ 
ยึดมั่นในความสุจริต 
 

ร้อยละ๘๐ ของนักเรียนมี
พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความ 
ยึดมั่นในความสุจริต 

√  

 2.ร้อยละของครูและบุคลากร 
ทางการศึกษามีพฤติกรรมที่ 
แสดงออกถึงความยึดมั่นใน
ความสุจริต 

ร้อยละ๘๐ ของครูและบุคลากร 
ทางการศึกษามีพฤติกรรมที่
แสดงออกถึงความยึดมั่นในความ 
สุจริต 
 

√  

 

๓. ปัจจัยสนับสนุน 

การดําเนินงานตามแผนแผนปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมภิบาลในสถานศึกษา (แผน
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต) ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๔ สามารถเกิดผลการปฏิบัติการ เป็นไป ตามแผนที่
วางไว้และบรรลุเป้าหมายได้ เกิดจากปัจจัยหลายประการ ดังนี้ 

๑) การจัดทําแผนปฏิบัติการ ที่มีรายละเอียดการปฏิบัติการการระบุผู้รับผิดชอบ และงบประมาณที่ชัดเจน 
ทําให้เกิดความเข้าใจแก่ผู้ปฏิบัติงานได้ตรงกัน สามารถปฏิบัติการตามแผนได้ 

๒)บุคลากรผู้ปฏิบัติงานทุกภาคส่วน ร่วมมือ ทุ่มเทในการปฏิบัติงาน และมีข้ันตอนในการดําเนินงานตาม
ระบบบริหารงานตามวงจรคุณภาพ PDCA ประชุม ชี้แจง วางแผนวิธีการและขั้นตอนการดําเนินงาน ลงมือ
ปฏิบัติงานและมีการประชุมสรุปผล เพ่ือนําเสนอข้อบกพร่องข้อควรพัฒนาต่อไป 

๓) โรงเรียนมีความพร้อมในทรัพยากรด้านต่างๆ ได้แก่ บุคลกร วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ และระบบ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

 

 



 

๔.ปัญหาและอุปสรรค 

เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคโควิด –๑๙ ทําให้การปฏิบัติงานไม่สามารถดําเนินการได้
อย่างปกติ ต้องมีการปรับเปลี่ยนการดําเนินการต่างๆ ไปตามสถานการณ์ เช่น การประชุมรูปแบบออนไลน์
(Online) และการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ในรูปแบบออนไลน์ 

๕.ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนการปฏิบัติงาน 

ควรวางแผนการดําเนินงาน โดยคํานึงถึงสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดข้ึนได้ เช่น การแพร่ระบาดของโรค
ระบาดอาจมีการกําหนดแผนสํารอง, กําหนดกิจกรรมในรูปแบบอ่ืนๆ สํารองไว้ในกรณีฉุกเฉิน 


