
แผนปฏิบัติการโครงการเสรมิสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 

โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต 2 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

******************************************************************************** 

แผนงาน บูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

โครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

กิจกรรม เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

กิจกรรม การประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียน 

หน่วยงาน  โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 2 

1. เหตุผลและความจำเป็น 

 ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2565) ได้กำหนดวิสัยทัศน์
ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)” มีพันธกิจในการสร้าง
วัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุ กภาคส่วนแบบบูรณาการและปฏิรูป
กระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั ้งระบบให้มีมาตรฐานสากล โดยมีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  
คือ ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 50 นอกจากนี้ ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 ยังมี 
ความสอดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการเพ่ิม
ประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ) และทิศทางยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ยุทธศาสตร์การปลูกฝัง“คนไทยไม่โกง” 
และยุทธศาสตร์การป้องกันด้วยการเสริมสร้างสังคมธรรมาภิบาล) อีกด้วย 
 ทั้งนี้ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีแผนงานและโครงการสำคัญที่เกี ่ยวข้องกับการดำเนินงานของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน (สพฐ .) คือ ยุทธศาสตร์ที ่ 6 ด้านการเพิ ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล 
ในภาครัฐ แผนงานที่ 5.9 การสร้างกลไก “ยับยั้ง” และ “สร้างความตระหนักรู้” เพื่อป้องกันการทุจริต ที่กล่าวถึง  
การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ภายใต้กรอบแนวคิด “โรงเรียนสุจริต” เพื่อสร้าง
องค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง ปลูกจิตสำนึก ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์  
อยู่อย่างพอเพียง จิตสาธารณะ ซึ่งตรงกับคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต 
 โรงเรียนบ้านปั ้นหม้อ สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาเขต 2  ตระหนักถึงความสำคัญในการ
เตรียมการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อร่วมสร้างจิตสำนึกและค่านิยม        
ให้ทุกภาคส่วนตื ่นตัว ละอายต่อการทุจริต ประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ โดยดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม 



จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาเพ่ือวางรากฐานการปลูกจิตสำนึก ซึ่งเป็นกลไกในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตของประเทศชาติ 

2. วัตถุประสงค์โครงการ 
1) เพื่อปลูกฝังให้นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริต      

ในวงกว้าง ทั้งในระดับสถานศึกษาและชุมชน 
2) เพ่ือยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารการจัดการของโรงเรียน 
3) เพ่ือพัฒนานวัตกรรมป้องกันและยับยั้งการทุจริตของโรงเรียนให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 

3. เป้าหมายโครงการ 
3.1 โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้านการป้องกันการทุจริต สร้างความตระหนักรู้ในการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตให้นักเรียน  
3.2 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีทัศนคติและค่านิยมร่วมต้านทุจริตในวงกว้าง ทั้ งในระดับ

สถานศึกษาและระดับชุมชน 
 3.3 โรงเรียนมีการพัฒนาในเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน เพ่ือเตรียมความพร้อมรับ 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment : ITA)  
รวมทั้งมีการยกระดับความโปร่งใสในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

4. กลุ่มเป้าหมายโครงการ 
1) นักเรียนในโรงเรียนบ้านหม้อ จำนวน 471 คน 
2) ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในโรงเรียนบ้านปั้นหม้อ จำนวน 30 คน 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. กิจกรรม - ตัวช้ีวัด – เป้าหมาย - งบประมาณ 
กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา

ดำเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

1. ขับเคลื่อนหลักสูตร 
   ต้านทุจริตศึกษาไปใช้ 

นักเรียนทุกคนได้เรียนรายวิชาเพ่ิมเติม  
“การป้องกันการทุจริต” 

ร้อยละ 100 1,000 ตุลาคม 64 - 
กันยายน 65 

ฝ่ายบริหาร 
งานวิชาการ/กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 

2. กิจกรรมพัฒนาระบบบริหาร 
   จัดการการดำเนินงานของ 
   องค์กรด้วยระบบธรรมาภิบาล 

บุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความ
เข้าใจและมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการกาดำเนินงานขององค์กรอัน
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

ร้อยละ 90  - ตุลาคม 64 - 
กันยายน 65 

ฝ่ายบริหารทุกฝ่าย 

3. พัฒนาความรู้ให้ผู้บริหาร  
   ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
   ในการป้องกันและปราบปราม 
   การทุจริต 

ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาได้รับการพัฒนาความรู้ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริต 

ร้อยละ 100 - ตุลาคม 64 - 
กันยายน 65 

ฝ่ายบริหารงานบุคคล 



กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

4. กิจกรรมโรงเรียนสุจริต 
4.1 ด้านวิชาการ 
        - กิจกรรมโฮมรูม 20 นาที        
4.2 ด้านกิจกรรม 
       - โครงการส่งเสริมการเรียน
การสอนเศรษฐกิจพอพียง 
       - โครงการต่อต้านยาเสพติด    
       - โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม และวินัยนักเรียน 
       - โครงการประชาธิปไตย 

4.1 นักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากร
ทางการศึกษามีคุณลักษณะของ
โรงเรียนสุจริต (กระบวนการคิด มีวินัย 
ซื่อสัตย์ อยู่อย่าง พอเพียง มีจิต
สาธารณะ) 
4.2 นักเรียนมีความรู้ มีทักษะการ
ป้องกันการทุจริต และสามารถสร้าง
เครือข่าย เผยแพร่ความรู้ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในโรงเรียนและชุมชน 

ร้อยละ 85 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 85 

1,000 บาท ตุลาคม 64 - 
กันยายน 65 

ฝ่ายบริหาร 
งานวิชาการ/กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
 

5. กิจกรรมส่งเสริมการดำเนินงาน
บริษัทสร้างการดี ตามวิถี
เศรษฐกิจพอเพียง 
   - ผักปลอดภัยไร้สารพิษ    

นักเรียนมีทักษะในการทำงานและการ
บริหารจัดการ/และคำนึงถึง
ผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน 
 

ร้อยละ 90 - ตุลาคม 64 - 
กันยายน 65 

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

6. กิจกรรมการประเมินด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของโรงเรียน (ITA 
Online) 

ค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมิน ITA ของ
โรงเรียน ปีการศึกษา 2565 

อยู่ในระดับ B 
ขึ้นไป  
(ตั้งแต่ 75 
คะแนนขึ้นไป) 

- มิถุนายน - กันยายน 
65 

ผู้บริหาร/ฝ่ายบริหาร 
ทุกฝ่าย/บุคลากรทุกท่าน 



6. ระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565 

7. สถานที่/พื้นที่ดำเนินการ 
        โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่ประถมศึกษาเขต 2 

8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Impact) 
         1) นักเรียน ผู้บริหาร ครแูละบุคลากรทางการศึกษามีฐานความคิดในการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
กับผลประโยชน์ส่วนรวม 
         2) สถานศึกษา มีกลไกและกระบวนการป้องกันการทุจริตที่เข้มแข็งและเท่ากันต่อสถานการณ์การทุจริต 

9. การติดตามประเมินผล 
         1) การนิเทศ กำกับ ติดตาม และการรายงานผลการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลของโรงเรียน 
         2) การประเมินคุณธรรมละความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and 
Transparency Assessment Online: ITA Online) 


