


คำนำ 
 

รายงานการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2565  ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อสรุปกิจกรรมและโครงการ 
ตามแผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2565 ของโรงเรียนจ่านกร้อง โดยประกอบไปด้วยรายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์  ทั้งนี้ได้
ดำเนินงานเสร็จส้ิน แล้วตามวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงานต่อไป 



 

เรื่อง 

สารบัญ  
หน้า 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  1 
ผลการดําเนินงาน 1 
รายงานผลการดําเนินการป้องกันทุจริตประจําปีงบประมาณ 2562 6 



หลักการและเหตุผล 
ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยมุง่เน้นการสร้างจิตสํานึก ทัศนคติและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต 

ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในภาครัฐ ของสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ โรงเรียนจ่านกร้อง จึงได้ 
ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจําปี เพื่อเสริมสร้างให้บุคลากร ตลอดจนนักเรียนตระหนักถึงคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล 
ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

วัตถุประสงค์หลัก 
1. เพื่อยกระดับจิตสํานึกให้กับคณะครูและบุคลากรในการรับผิดชอบต่อบทบาทและหน้าท่ีในการต่อต้าน การทุจริต 
2. เพื่อพัฒนาระบบกลไก และมาตรการ สร้างมาตรฐานการตอตานการทุจริต ให้คณะครูและบุคลากร ใน สถานศึกษา และบุคคลภายนอก 

ให้มีความเช่ือมั่นและมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต 
3. เพ่ือให้คณะครูและบุคลากรในสถานศึกษา มีความรู้ดานการต่อต้านปองกัน และปราบปรามการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ป้องกันการทุจริต โรงเรียนวัดมูลจินดาราม 
ประกอบด้วย 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน ยทุธศาสตร์ท่ี 2 
พัฒนาเคร่ืองมือและระบบการบริหารงานเพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตให้กับคณะครูและบุคลากรในสถานศึกษา ทุกภาค ส่วน 

ผลการดําเนินงาน 
โรงเรียนจ่านกร้อง ได้ดําเนินการตาม แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจําปีงบประมาณ 
1.) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สร้างค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในการ ปฏิบัติงาน 

1.1) กิจกรรมค่ายยุวชนคนคุณธรรม และโครงงานพัฒนาจริยคุณ 
1.2) กิจกรรมการขบัเคล่ือนหลักสูตรต้านทุจริต 

2.) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาเคร่ืองมือและระบบการบริหารงานเพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 
2.1) จัดต้ังศูนย์ร้องเรียนการทุจริต 
2.2) จัดทําคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการ 

3.) ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตให้กับคณะครูและบุคลากรใน สถานศึกษาทุกภาคส่วน 

 
 

3.1) กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการต่อต้านการทุจริตให้คณะครู บคุลากรและนักเรียน 



บทสรุป  
 
โรงเรียนจ่านกร้องได้ใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เป็นเครื่องมือในการดําเนินการป้องกันและปราบปราบการทุจริตประจำปี

กํากับการทํางานเพื่อให้เกิดการทํางานเพื่อให้เกิดความ โปร่งใส ลดความเส่ียงต่อการเกิดปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้ง การสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่บุคลากร 
โดยวิธีสร้าง ความรู้ความเข้าใจในด้านการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต และการสร้างจิตสํานึก ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต 

ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของโรงเรียนจ่านกร้อง ประจําปีงบประมาณ ในรอบ 12 เดือน ( 1 ตุลาคม 
2564 – 30 กันยายน 2565 ) เป็นไปตาม เป้าหมาย ท่ีกําหนด 

ปัญหา/อุปสรรค ประจําปีงบประมาณ 2565 
บคุลากรยังไม่เข้าใจในการบูรณาการนําความรู้สู่ห้องเรียนและการสร้างหลักสูตรสาระเพ่ิมเติมท่ีจะนําไปใช้ ใน ห้องเรียนได้ในบางส่วน 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
จัดอบรมแกนนําเพ่ือให้พี่เล้ียงให้กับคณะครูและบคุลากรในโรงเรียน 



 

รายงานผลการดําเนินการป้องกันทุจริตประจําปี โรงเรียนจ่านกร้อง 
 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน 

โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ.(กิจกรรมค่าย ยุวชนคน คณุธรรม 

และโครงงานพัฒนาจ ริยคุณ) 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ 
ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนเพ่ิมข้ึน 

1 ตุลาคม 2564  – 
30 กันยายน 256๕ 

มีการดําเนินการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทําโครงงานพัฒนาจริยคุณระดับห้องเรียน 
ได้ขยายผลดําเนินการตามโครงงานพฒั  นา จริย คุณท่ีได้รวบรวมความคิดท่ีจะแกป้ัญหาไว้ มีการจัด 

นิทรรศการ นําเสนอโครงงานพัฒนาจริยคุณ มีนักเรียนตัวแทน ห้องเรียนเข้าร่วม กิจกรรม มีการมอบ 
เกียรติบัตรสําหรับห้องเรียนท่ีมีผลการดําเนินการ ดี คณะครูนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมและมีความรู้ 

ความเข้าใจการ ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียน และสามารถนําไปปฏิบัติ 
ในชีวิตประจําวัน 

กิจกรรมการขับเคล่ือนหลักสูตร 
ต้านทุจริต 

โรงเรียนได้นําหลักสูตรต้านทุจริตมา 
สอดแทรกในการจัดกิจกรรมการเรียนการ สอนในทุกระดับช้ัน 

1 ตุลาคม 2564 – 
30 กันยายน 2565 

โรงเรียนได้นําหลักสูตรต้านทุจริตมาสอดแทรกในการจัด กิจกรรมการ 
เรียนการสอนในทุกระดับช้ัน และได้มีการจัด นิทรรศการแสดงผลงาน 

ของนักเรียนในเรื่องของหลักสูตรต้าน ทุจริต ร้อยละ 90 คณะครู 
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมและมี ความรู้ความเข้าใจการขบัเคล่ือน หลักสูตรต้านทุจริต 



 

 
 
 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดาํเนินงาน 
ยทุธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาเคร่ืองมือและระบบการบริหารงานเพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 

กจิกรรมการจัดต้ังศูนย์แจ้ง 
เบาะแสและเรื่อง ร้องเรียนการ ทุจริต 

การทุจริต 

มีการจัดต้ังศูนย์แจ้งเบาะแสและเรื่อง ร้องเรียนการทุจริต 1 ตุลาคม 2564  – 
30 กันยายน 2565 

มีการจัดต้ังศูนย์แจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียนการทุจริตบน website ของโรงเรยีนจา่นกร้อง ในรอบ 
12เดือน ที่ผ่านมาไม่มีการ ร้องเรียน เนือ่งจากโรงเรียนได้จัดทําครูมือ แนวการปฏิบัติ และประชุม 

ช้ีแจงต่อสาธารณะ อยู่เสมอ ร้อยละ 90 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี 
ความรู้ความเข้าใจเรื่อง การจัดต้ังศูนย์แจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียน การทุจริต 

กิจกรรมการจัดทําคู่มือเกี่ยวกับ 
การปฏิบัติงาน เพื่อป้องกัน 

ผลประโยชน์ทบัซ้อนของ ข้าราชการ 

มีการจัดทําคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เพ่ือ 
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการ 

1 ตุลาคม 2564 – 
30 กันยายน 2565 

มีการจัดทําคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 4 กลุ่มภารกิจการ คือ กลุ่มบริหารงานท่ัวไป กลุ่มบริหาร
งบประมาณและบุคคล กลุ่มบริหารวิชาการ  กลุ่มกิจการนักเรียน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับ 

ซ้อนของข้าราชการมีการ ประชาสัมพันธ์ให้กับบุคลากรภายใน หน่วยงานและประกาศบน 
website ของโรงเรยีน ร้อยละ 100 คณะครูนักเรียน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตให้กับคณะครูและบคุลากรในสถานศึกษาทุกภาคส่วน 
กจิกรรมเสริมสร้างความรู้ความ 

เข้าใจด้านการ ต่อต้านการ 
ทุจริตให้คณะครู บุคลากรและ 

นักเรียนในโรงเรียน 

มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความ 
เข้าใจด้านการ ต่อต้านการทุจริตให้คณะครู 
บุคลากรและ ด้านการ นักเรียนในโรงเรียน 

และนักเรียนในโรงเรียน 

1 ตุลาคม 2564 – 
30 กันยายน 2565 

มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ มีการจัดนิทรรศการ 
หลักสูตรการสอนทุจริตในสถานศึกษา และบุคลาการเข้าร่วมการ อบรม คิด เป็นร้อยละ 90 
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