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ค ำน ำ 

 รายงานการก ากับติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจร ิต โรงเรียนพุนพินพิทยาคม  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร รอบ 6 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ด าเนินการภายใต้  โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ซึ่งสอดคลองกับยุทธศาสตร์ชาติ

ว่าดวย การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2565) และเป็นไปตามแนวทางการ 

จัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ประเด็นการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบ  ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายใต้แนวทางหลัก 3 แนวทาง ประกอบด้วย 1) สร้างจิตส านึกและ

ปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต 2) สร้างกลไกป้องกันการทุจริต และ 3) เสริมสร้าง ประสิทธิภาพในการปราบปราม

การทุจริต ประกอบด้วยสาระส าคัญ คือ ส่วนท่ี 1 บทน า แผนป้องกัน และปราบปรามการทุจริตของโรงเรียน

พุนพินพิทยาคม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส่วนที่ 2 การด าเนินการตามแผนป้องกันและปราบปราม

การทุจริต ส่วนท่ี 3 รายงานผลการด าเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของโรงเรียนพุนพิน

พิทยาคม  รอบ 6 เดือน ประจ าปีงบประมาณ 2565 ขอขอบพระคุณท่านผู้บริหารและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องใน

การจัดท ารายงานการก ากับติดตาม แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็น

ประโยชน์กับผู้สนใจท่ัวไปในการน าองค์ความรู้ไปใช้ก่อให้เกิด ประโยชน์ได้ในอนาคต  
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ส่วนท่ี ๑ 
บทน ำ 

ควำมเป็นมำ  

สภำพกำรณ์ทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทย  

 ปัจจุบัน ปัญหาการคอร์รัปชันถือได้ว่าเป็นปัญหาใหญ่ท่ีเกิดขึ้นในประเทศต่าง ๆ ท่ัวโลก รวมทั้ง

ประเทศไทย ซึ่งปัญหานี้ยังไม่มีทีท่าว่าจะหมดไป อีกทั้งยังทวีความรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้น เรื่อย ๆ แม้ว่า

ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ความทันสมัย มีระบบการบริหารราชการสมัยใหม่ มีการ  รณรงค์จากองค์กรของรัฐ 

หรือองค์กรอิสระต่าง ๆ เห็นพ้องกันว่า การทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาท่ี  น าไปสู่ความยากจน และเป็น

อุปสรรคท่ีขัดขวางการพัฒนาประเทศอย่างแท้จริง ส าหรับประเทศไทย นั้นเป็นท่ีทราบกันท่ัวไปว่า ปัญหาเรื่อง

การทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาส าคัญล าดับต้นๆ ที่ส่งผล กระทบต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก ปัญหา

ดังกล่าวเกิดข้ึนมาช้านานจนฝังรากลึกและพบเกือบ ทุกกลุ่มอาชีพในสังคมไทย เกี่ยวพันกับวิถีชีวิตของคนไทย

มาอย่างยาวนานหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วน หนึ่งของวัฒนธรรมไทยไปแล้ว สาเหตุของปัญหาท่ีพบ คือ การทุจริต

คอร์ร ัปชันเป็นประเพณีนิยมที่ปฏิบัติมาตั ้งแต่ดั ้งเดิม  และมีอิทธิพลต่อความคิดของคนในปัจจุบันอยู่

ค่อนข้างมาก ฉะนั้น พฤติกรรมการปฏิบัติของ  ข้าราชการจึงไม่สอดคล้องกับแนวความคิดของการเป็น

ข้าราชการสมัยใหม่ การทุจริตคอรัปชันของ ข้าราชการด้วยความไม่รู้หรือด้วยความบริสุทธิ์ใจ จึงยังคงปรากฎ

อยู่ค่อนข้างมาก นอกจากนี้ การ ทุจริตคอร์รัปชันของข้าราชการอยู่ท่ีตัวข้าราชการ ปัญหาท่ีเกิดจากความคิด 

ความไม่มีประสิทธิภาพ ของตัวระบบ และปัญหาของตัวข้าราชการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรายได้ สวัสดิการ 

จริยธรรมในการ ท างานความคาดหวังและโอกาสในชีวิตของตัวข้าราชการ การบริหารราชการแผ่นดินเป็น

สาเหตุ ที่ส าคัญที่สุดประการหนึ่งของการเกิดคอร์รัปชันในวงราชการ อันน าไปสู่การสูญเสียเงินรายได้ของ 

รัฐบาลความไม่เสมอภาคในการให้บริการของข้าราชการแก่ผู้ติดต่อ ประชาชนผู้เสียภาษีไม่ได้รับ  บริการที่มี

คุณภาพ จากการจัดอันดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ปี 2557 และปี 

2558 ประเทศไทยได้คะแนนการประเมิน 38 คะแนน ในปี 2559 ประเทศไทยได้คะแนน การประเมิน 35 

คะแนนในปี 2560 ประเทศไทยได้คะแนนการประเมิน 37 คะแนน และในปี 2561 ประเทศไทยได้คะแนนการ

ประเมินลดลง เหลือ 36 คะแนน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยยัง มีการทุจริตคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูงซึ่ง

สมควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน แนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต แห่งชาติ(ส านักงาน ป.ป.ช.) จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 - 2565) โดยก าหนดวิสัยทัศน์ว่า“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ัง

ชาติต้าน ทุจริต” (Zero Tolerance & Clean Thailand) และก าหนดพันธกิจ“สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการ 

ทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการและปฏิรูปกระบวนการป้องกัน
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และปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล” พร้อมทั้งก าหนดเป้าประสงค์เชิง ยุทธศาสตร์ว่า 

“ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI)  สูงกว่าร้อยละ 50” โดย

มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสังคมท่ีมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง และ มีปัจจัยความส าเร็จในการบรรลุ

วัตถุประสงค์ คือ ทุกภาคส่วนร่วมส่งเสริมการกล่อมเกลาทางสังคม และส่งเสริมการเรียนรู้ในทุกช่วงวัยต้ังแต่

ปฐมวัย รวมถึงผนึกก าลังและความร่วมมือทุกภาคส่วนในการ เปล่ียนสภาพแวดล้อมท่ีน าไปสู่สังคมท่ีมีค่านิยม

ร่วมต้านทุจริต และมีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญอีกประการ หนึ่ง คือ สร้างนวัตกรรมในการต่อต้านการทุจริต มี

กลไกป้องกันการทุจริตและระบบบริหารจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีปัจจัยความส าเร็จ คือมี

กระบวนการท างานด้านป้องกันการทุจริต เปล่ียนแปลงสู่การท างานเชิงรุก สามารถป้องกันการทุจริตได้อย่าง

เท่าทันและมีประสิทธิภาพ มี การบูรณาการการท างานระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริต

อย่างเป็นรูปธรรม โดยมี กลุ่มเป้าหมายหลัก คือ เด็กและเยาวชน ทั้งนี้ มีความเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์ที่ 1 

สร้างสังคมที่ไม่ ทนต่อการทุจริต โดยด าเนินการผ่านกลยุทธ์การปรับฐานความคิดทุกช่วงวัย ตั้งแต่ปฐมวัยให้

สามารถ แยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม และส่งเสริมให้มีระบบและ 

กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต พร้อมทั้งเสริมพลังการมีส่วนร่วมของพลเมือง (Civic 

Participation) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต และมีความเชื่อมโยงกับ  ยุทธศาสตร์ที ่ 4 

พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก โดยด าเนินการผ่านกลยุทธ์การพัฒนา  นวัตกรรมและเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อลดปัญหาการทุจริต อีกท้ังพัฒนา วิเคราะห์และบูรณาการระบบ การประเมินด้านคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน เพื่อเช่ือมโยงกับแนวทางการ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้เรื่อง

การท ุจร ิต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย  นอกจากนี ้  ท ิศทางการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ  ที่ 3 ยังมีความสอดคล้องกับทิศทางของ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565) ยุทธศาสตร์ที ่ 6 ด้านการเพิ่ม

ประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ ซึ่งแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้จัดท าขึ้นบนพื้นฐานของยุทธศาสตร์

ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ถือเป็นแผน แม่บทหลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาท่ี

ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 

4.0 โดยก าหนดประเด็นการพัฒนา พร้อม ท้ัง แผนงาน/โครงการส าคัญท่ีต้องด าเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรม

ในช่วง 5 ปีแรกของการขับเคล่ือน ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมของคน สังคม และระบบเศรษฐกิจ

ของประเทศให้สามารถปรับตัว รองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์การปลูกฝัง “คนไทยไม่โกง” และยุทธศาสตร์การป้องกันด้วยการเสริมสร้างสังคมธรรมาภิบาล ของ

ยุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี อีกด้วย ทั้งนี ้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 มีแผนงานและ

โครงการส าคัญท่ี เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ แผนงานท่ี 

5.9 การสร้างกลไก “ยับยั้ง” และ “สร้างความตระหนักรู้”เพื่อป้องกันการทุจริต ที่กล่าวถึงการเสริมสร้าง 



6 
 

คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ภายใต้กรอบแนวคิด “โรงเรียนสุจริต” เพื่อสร้าง  องค์

ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ที ่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง ปลูกจิตส านึก ทักษะกระบวนการคิด  มีวินัย 

ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ ซึ่งเป็นคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต 

 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในฐานะหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบงานการ

จัด การศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับเยาวชนส่วนใหญ่ของประเทศ ให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพในอนาคต  

ตระหนักในความสำคัญของการเตรียมการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา ได้ร่วม

เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 

2560 – 2565) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565) มาอย่าง

ต่อเนื่องโดยดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  (โครงการ

โรงเรียนสุจริต) เพื่อวางรากฐานการปลูกจิตสำนึก ซึ่งเป็นกลไกในการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต

ของประเทศชาติ โดยมุ ่งเน้นการพัฒนานักเรียน ครู ผู ้บริหาร และบุคลากร  ทางการศึกษาให้เกิด

คุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต โดยเริ่มพัฒนาจากกลุ่มเป้าหมายที่ เป็นโรงเรียนสุจริตตน้แบบ 

จำนวน 225 โรงเรียน (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาละ 1 โรงเรียน) และ ขยายเครือข่ายโรงเรียนสุจริต

เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จนครบทุก โรงเรียนในปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561 นอกจากนี้การดำเนินโครงการยังขยายผลให้ครอบคลุมถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่ง  เป็น

หน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายใต้กิจกรรมสำนักงานเขต  พื้นที่

การศึกษาสุจริต เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการดำเนินงานตามภารกิจอย่างโปร่งใส อีกทั้งยังมี

การนำเคร่ืองมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ การศึกษา 

(Integrity and Transparency Assessment: ITA) มาขยายผลเพื่อพัฒนาและ ยกระดับคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสร้างกลไกและกระบวนการ ป้องกันการทุจริตให้มีความ

เข้มแข็งและเท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต สอดคล้องแนวทางของ ปฏิญญาโรงเรียนสุจริต ทั้ง 3 ด้าน 

คือ ด้านการป้องกัน ด้านการปลูกฝัง และด้านการสร้างเครือข่าย  เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการ

ดำเนินการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน สถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการ

เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน สถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้สำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์

ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติโดยกำหนดไว้ใน แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี โดยให้ยึด

กรอบยุทธศาสตร์หลักที่ใช้ในการ จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบให้คำนึงถึงความสอดคล้อง กับนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนแม่บทบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต
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และประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2565)  

 เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม จึงได้จัดทำรายงานกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน เพื่อรายงานต่อ ผู้บังคับบัญชาและ เผยแพร่ข้อมูลต่อ

สาธารณชน ผู้สนใจต่อไป 
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ส่วนท่ี 2 

แผนปองกันและปราบปรามการทุจริต 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม ได้กำหนดแผนปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดย รายละเอียดดังนี้  

แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเข้ากับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรมโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์  มีคุณครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม

ศึกษาฯเป็นครูแกนนำในการถ่ายทอดความรู้  เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนักรู้ใน

การป้องกันและปราบปราม การทุจริต กิจกรรม เสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การพัฒนา

นวัตกรรมการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ให้กับนักเรียน 

1. เหตุผลความจำเป็น  

 ด้วย ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 

2565) ได้กำหนดวิสัยทัศน์ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean 

Thailand)” มีพันธกิจในการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหาร  

จัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มี

มาตรฐานสากล โดยมีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ คือ ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้  การ

ทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 นอกจากนี้ ทิศทางการ พัฒนา

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 ยังมีความสอดคล้องกับ ทิศทางของ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (ยุทธศาสตร์ ที่ 6 ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรร

มาภิบาลในภาครัฐ) และทิศทางยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ยุทธศาสตร์ การปลูกฝัง“คนไทยไม่โกง” และ

ยุทธศาสตร์การป้องกันด้วยการเสริมสร้างสังคมธรรมาภิบาล) อีกด้วย ทั้งนี้ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มี

แผนงานและโครงการสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน (สพฐ.) คือ ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการเพิ่ม ประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ แผนงานที่ 5.9 

การสร้างกลไก “ยับยั้ง” และ “สร้างความตระหนักรู้” เพื่อป้องกันการทุจริต ที่กล่าวถึงการเสริมสร้าง

คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน สถานศึกษา ภายใต้กรอบแนวคิด “โรงเรียนสุจริต” เพื่อสร้างองค์

ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ที่เท่า ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ปลูกจิตสำนึก ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย 
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ซ่ือสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง จิต สาธารณะ ซ่ึงตรงกับคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต ของโรงเรียน

พุนพินพิทยาคม  ตระหนักในความสำคัญของ การเตรียมการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การ

ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อร่วมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัว ละอายต่อ

การทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ เพื่อวางรากฐานการปลูกจิตสำนึก ซึ่งเป็นกลไกในการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตของประเทศชาติ  

2. วัตถุประสงค ์

1.  เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม เป็นพลเมืองดีและมีคุณภาพ 

 2.  เพื่อให้ผู้เรียนเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

 3.  เพื่อให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่เหมาะสม  มีความละอายและไม่ทนต่อการทุจริต   

4.  เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้  มีความพอเพียง  มีความโปร่งใส  ตื่นรู้  มุ่งไปข้างหน้าและมีความ

เมตตาเอื้ออาทรต่อผู้อื่นบนฐานของจิตพอเพียงต้านทุจริต 

5.  เพื่อให้ผู้เรียนเป็นพลเมืองที่ดี  มีความรับผิดชอบต่อตนเอง  สังคม  ชุมชนและประเทศชาติ  

เคารพสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น  ปฏิบัติตนตามระเบียบ  กฎ  กติกา  กฎหมาย  ปฏิบัติตนเป็น

พลเมืองที่ดีในการป้องกันการทุจริต 

3. เป้าหมาย 

 โรงเรียนพุนพินพิทยาคมที่รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 

(Integrity and Transparency Assessment: ITA) มีการปรับปรุงหรือพัฒนาในเรื ่องคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการดำเนินงาน ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน อีกทั้งมีการยกระดับความโปร่งใส

ในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

4. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  

 1.  นักเรียนโรงเรียนพุนพินพิทยาคม  จำนวน 2,070 คน  

 2.  ครู บุคลากรทางการศึกษา   จำนวน  123  คน 
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5. ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด  

 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ  

1. แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ป ี
นักเร ียนมีวัฒนธรรมและ พฤติกรรม
ซ่ือสัตย์สุจริต 

1. ร ้ อยละของน ัก เ ร ี ยน ท ี ่ มี
ว ัฒนธรรม ค่าน ิยมส ุจร ิต มี
ทัศนคติและพฤติกรรมใน การ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤตมิิ
ชอบ 

ร้อยละ 48 

2. ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่าน
เกณฑ์การ ประเมิน ITA 

ร้อยละ 65 

6.  กิจกรรมและวิธีกำรด ำเนินงำน 

กิจกรรม 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรม โครงกำรต้ำนทุจริตศึกษำ 
1. ข้ันเตรียม (Plan)   
1.1 ประชุมช้ีแจงผู้เกี่ยวข้อง/วางแผนการปฏิบัติงาน 
1.2  งานแผนงานพัสดุขออนุญาตเบิกเงินค่าวัสดุอุปกรณ์ 

พ.ย. 64 
- 

ม.ค. 65 

นำงสุพัตรำ ล้ำนเพ็ชร 
ครูแกนน ำกลุ่มสำระ
สังคมศึกษำฯ 

2. ข้ันปฏิบัติ (DO)   
2.1  แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน  
2.2 ด าเนินงานตามแผนงาน 

พ.ค. 65 
- 

ส.ค. 65 

นำงสุพัตรำ ล้ำนเพ็ชร 
ครูแกนน ำกลุ่มสำระ
สังคมศึกษำฯ 
ครูประจ ำชั้นทุกคน 

3. ข้ันติดตำมผล (Check)   
3.1  ประเมินผลการท างานของนักเรียนในการท ากิจกรรม ก.ย. 65 นำงสุพัตรำ ล้ำนเพ็ชร 

ครูแกนน ำกลุ่มสำระ
สังคมศึกษำฯ 
ครูประจ ำชั้นทุกคน 

4. ข้ันสรุปรำยงำนผล (Action)   
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กิจกรรม 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ 

4.1  สรุป/รายงานผล  ก.ย. 65 นำงสำวกชพร เพชรโสม 
7. งบประมำณที่ใช้ 
   โครงการนี้ใช้งบประมาณ        1,200      บาท จ าแนกรายการใช้จ่ายดังนี้ 
 

กิจกรรมและค ำชี้แจง กำรใช้งบประมำณ งบประมำณ 

กิจกรรม โครงกำรพัฒนำศักยภำพนักเรียนสู่ควำมเป็นเลิศ กิจกรรม
โครงกำรต้ำนทุจริตศึกษำ 
 

1,200 

รวมงบประมำณที่ใช้ทั้งสิ้น 1,200    

 

8. ระยะเวลาดำเนินการ   ต้ังแต่ 17 พฤษภาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2565  

9. สถานที่/พื้นที่ดำเนินการ  โรงเรียนพุนพินพิทยาคม (จัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์) 

10. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

 1. บุคลากรของโรงเรียนพุนพินพิทยาคม  รวมทั้งนักเรียนทุกคนมีฐานความคิดในการ

แยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ ส่วนรวม  

 2. โรงเรียนพุนพินพิทยาคม มีกลไกและกระบวนการป้องกันการทุจริตที่เข้มแข็งและเท่าทัน

ต่อสถานการณ์การทุจริต  

 3. ดัชนีการรับรู ้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยมี

แนวโน้มที่ดีขึ้น  

11. การติดตามประเมินผล  

 1. การนิเทศ กำกับ ติดตาม และการรายงานผลการดำเนินกิจกรรมให้สำนักงานเขตพื้น

การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี  ชุมพร  รับทราบถึงผลการดำเนินกิจกรรม  

 2. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency AssessmentOnline: ITA Online) 
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ส่วนท่ี 3 

ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน 
 

 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม  ได้ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยได้รับจัดสรร งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.

2565 แผนงานบูรณาการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม 

จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา กิจกรรมการบรูณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน งบดําเนินงาน จำนวน 1,200 บาท (หนึ่งพันสองร้อยบาท

ถ้วน) ซ่ึงความก้าวหน้าในการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน มีดังนี้  

ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน  
 เนื่องจากโรงเรียนพุนพินพิทยาคม ได้เปิดเรียนภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2565  ช่วง

เดือนมิถุนายน  2565  โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์และนำแผนการจัดการ

เรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตไปบูรณาการเข้ากับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จาก

แผนงานบูรณาการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม 

จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา กิจกรรมการบรูณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน งบดําเนินงาน จำนวน 1,200 บาท (หนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)  

การใช้จ่ายงบประมาณ  

 -ไม่ได้ใช้งบประมาณ- 
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ส่วนท่ี 4 

ปัญหา อุปสรรค 

 โรงเรียนพุนพินพิทยาคมได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีปัญหาอุปสรรค ดังต่อไปนี้  

ปัญหาอุปสรรค  

 1. เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 2019) 

ยังคงมีการแพร่ระบาดอยู่บ้างจึงไม่สามารถ ดำเนินการ จัดกิจกรรม การพัฒนา และการดำเนินงาน 

เก่ียวกับการขับเคลื่อนโครงการให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดได้ จึงมีการปรับโครงการและ กิจกรรมให้

สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น  

 2. การจัดการเรียนการสอนแบบออนไซต์บางคร้ังทำให้เกิดการรวมกลุ่มของนักเรียนเป็น

จำนวนมากในพื้นทีป่ิด จึงจำเป็นต้องรักษาระยะห่างและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด 

แนวทางในการดำเนินงานต่อไป  

 การปรับเปลี่ยนสถานที่หรือรูปแบบการทำกิจกรรมให้บูรณาการกับห้องเรียนให้มากขึ้นเพื่อ

ลดการรวมกลุ่มและทำให้การวัดผลประเมินผลเป็นไปอย่างทั่วถึงและชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
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ภาพกิจกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

แบบบูรณาการเข้ากับกลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา 

หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

แบบบูรณาการเข้ากับกลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา 

หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
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โรงเรียนพนุพินพิทยาคม 
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 


