
  



คํานํา 

 

             รายงานการดําเนินแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ฉบับนี้จัดทําขึ้น เพ่ือ
สรุป กิจกรรม และโครงการตามแผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจําปี ๒๕๖๕ ของโรงเรียนบ้านหินลาดวัง
ตอโดยประกอบไปด้วย รายงานผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ทั้งนี้ได้ดําเนินงานเสร็จสิ้น แล้วตาม วัตถุประสงค์
เพ่ือให้เกิด ประสิทธิภาพในการดําเนินงานต่อไป 

 

โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ 

  



สารบัญ 

เรื่อง                 หน้า 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต                ๑ 

ผลการดําเนินงาน                 ๒ 

รายงานผลการดําเนินการป้องกันทุจริตประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๕           ๓ 

  



หลักการและเหตุผล 

ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕) โดย 
มุ่งเน้นการสร้างจิตสํานึก ทัศนคติและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ในภาครัฐ ของสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติโรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ จึงได้ 
ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจําปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือเสริมสร้างให้บุคลากร 
ตลอดจนนักเรียนตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี 

วัตถุประสงค์หลกั 

๑. เพื่อยกระดับจิตสํานึกให้กับคณะครูและบุคลากรในการรับผิดชอบต่อบทบาทและหน้าที่ในการต่อต้าน 
การทุจรติ 

๒. เพื่อพัฒนาระบบกลไก และมาตรการ สร้างมาตรฐานการตอตานการทุจริต ให้คณะครูและบุคลากร ใน 
สถานศึกษา และบุคคลภายนอก ให้มีความเชื่อมั่นและมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต 

๓. เพื่อให้คณะครูและบุคลากรในสถานศึกษา มีความรู้ดานการต่อต้านปองกัน และปราบปรามการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ป้องกันการทุจริต โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ ประกอบด้วย ๓ ประเด็นยุทธศาสตร์ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในการ 
ปฏิบัติงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาเครื่องมือและระบบการบริหารงานเพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตให้กับคณะครูและบุคลากรใน 
สถานศึกษา ทุกภาคส่วน 

ผลการดําเนินงาน โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ 

ได้ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจําปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๕ ในรอบ ๑๒ เดือน 
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) 

๑.) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในการ 
ปฏิบัติงาน 

๑.๑) กิจกรรมค่ายยุวชนคนคุณธรรม และโครงงานพัฒนาจริยธรรม 

๑.๒) กิจกรรมการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริต  

๒.) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาเครื่องมือและระบบการบริหารงานเพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 



๒.๑) จัดตั้งศูนย์ร้องเรียนการทุจริต  

๒.๒) จัดทําคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการ 

๓.) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตให้กับคณะครูและบุคลากรใน 
สถานศึกษาทุกภาคส่วน 

๓.๑) กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการต่อต้านการทุจริตให้คณะครูบุคลากร และ 
นักเรียน 

 

บทสรุป 

โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอได้ใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เป็น เครื่องมือในการดําเนินการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต ประจําปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๕ กํากับการทํางาน เพ่ือให้เกิดการทํางานเพ่ือให้เกิด
ความ โปร่งใส ลดความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้ง การสร้าง ภูมิคุ้มกันให้แก่บุคลากร โดยวิธี
สร้าง ความรู้ความเข้าใจในด้านการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต และการสร้าง จิตสํานึก ปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตของ
โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ ประจําปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๕ ในรอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน 
๒๕๖๕) เป็นไปตามเป้าหมาย ที่กําหนด ปัญหา/อุปสรรค ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๕ บุคลากรยังไม่เข้าใจใน
การบูรณาการนําความรู้สู่ห้องเรียนและการสร้างหลักสูตรสาระเพ่ิมเติมที่จะนําไปใช้ ใน ห้องเรียนได้ในบางส่วน 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข จัดอบรมแกนนําเพ่ือให้พ่ีเลี้ยงให้กับคณะครูและบุคลากรใน โรงเรียน 

  



รายงานผลการดําเนินการปอ้งกันทุจริตประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ 

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) 

 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ระยะดำเนินการ ผลการดำเนินงาน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  

โครงการโรงเรียน 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี 

คุณธรรม สพฐ. 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี 
พฤติกรรมที่พึง 

ประสงค์ตาม คุณธรรม
เพ่ิมข้ึน 

๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - 
๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 

มีการดําเนินการจัดอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการ จดัทําโครงงานพัฒนา
จริยธรรมระดับห้องเรียน ได้ขยายผล
ดําเนินการตามโครงงานพัฒนา 
จริยธรรมที่ได้รวบรวมความคิดที่จะ
แก้ปัญหาไว้ มีการจัด นิทรรศการ 
นําเสนอโครงงานพัฒนา จริยธรรมมี
นักเรียนตัวแทน ห้องเรียนเข้าร่วม 
กิจกรรม มีการมอบ เกียรติบัตรสําหรับ
ห้อง เรียนที่มีผลการดําเนินการ ดีคณะ
ครูนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมและมี
ความรู้ความเข้าใจการ ส่งเสริมคุณธรรม
และจริยธรรมของนักเรียน และสามารถ
นําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน 

กิจกรรมการขับเคลื่อน
หลักสูตรต้านทุจริต 

โรงเรียนได้นํา 
หลักสูตรต้านทุจริต มา 
สอดแทรกใน การจัด
กิจกรรมการ เรียนการ 
สอนในทุก ระดับชั้น 

๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - 
๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 

โรงเรียนได้นําหลักสูตรต้านทุจริตมา
สอดแทรก ในการจัด กิจกรรมการ เรียน
การสอนในทุก ระดับชั้น และได้มีการจัด 
นิทรรศการแสดงผล งาน ของนักเรียน
ในเรื่องของหลักสูตรต้าน ทุจริต ร้อยละ 
90 คณะครูนักเรียนเข้าร่วม กิจกรรม
และมีความรู้ความเข้าใจการขับเคลื่อน 
หลักสูตรต้านทุจริต 
 



โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ระยะดำเนินการ ผลการดำเนินงาน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
กิจกรรมการจัดตั้งศูนย์
แจ้ง เบาะแส และเรื่อง 

ร้องเรียนการทุจริต  

มีการจัดตั้งศูนย์แจ้ง 
เบาะแสและเรื่อง 

ร้องเรียนการทุจริต 

๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - 
๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 

มีการจัดตั้งศูนย์แจ้งเบาะแสและเรื่อง
ร้องเรียน การทุจริตบน website ของ
โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ ในรอบ 12
เดือน ที่ผ่านมาไม่มีการ ร้องเรียน 
เนื่องจากโรงเรียนได้จัดทําคูม่ือ แนว 
การปฏิบัติและประชุม ชี้แจงต่อ
สาธารณะอยู่เสมอ ร้อยละ 90 ของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี ความรู้ความเข้าใจ
เรื่อง การจัดตั้งศูนย์แจ้ง เบาะแสและ
เรื่องร้องเรียน การทุจริต 

กิจกรรมการจัดทํา คู่มือ
เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
เพ่ือป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนของข้าราชการ 

มีการจัดทําคู่มือ 
เกี่ยวกับการปฏิบัติ 
งานเพ่ือป้องกัน
ผลประโยชน์ ทับซ้อน
ของข้าราชการ 

๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - 
๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 

การจัดทําคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 4
กลุ่ม ภารกิจการ คือ ฝ่ายบริหารทั่วไป 
ฝ่ายแผนและงบประมาณ ฝ่าย
บริหารงานบุคคล ฝ่ายวิชาการ เพ่ือ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ 
ข้าราชการมีการประชาสัมพันธ์ให้กับ
บุคลากรภายในหน่วยงานและประกาศ
บน website ของโรงเรียน ร้อยละ 100 
คณะครูนักเรียน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
กิจกรรมเสริมสร้าง 

ความรู้ความ เข้าใจ ด้าน
การ ต่อต้าน การ ทุจริต
ให้คณะ ครูบุคลากรและ 

นักเรียนในโรงเรียน 

มีการจัดกิจกรรม 
เสริมสร้างความรู้ 

ความ เข้าใจด้าน การ 
ต่อต้านการ ทุจริตให้
คณะครู บุคลากรและ 
ด้านการนักเรียนใน 

โรงเรียน และ นักเรียน
ในโรงเรียน 

๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - 
๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 

มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจ มีการจัดนิทรรศการ หลักสูตรการ
สอนทุจริตใน สถานศึกษา และบุคลา
การเข้าร่วมการ อบรม คิด เป็นร้อยละ 
90 



กิจกรรมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี 

กิจกรรมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี  

เน้นความมีวินัยและปลูกจิตสํานึกในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอร่วมปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีต่อสถานศึกษา ตามโครงการประเมิน
คุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการดําเนินงาน โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ เช่น 1) การเข้าแถว เคารพธง
ชาติ 2) การสวดมนต์ไหว้พระ 3) การลงเวลาปฏิบัติราชการ 4) การเข้าร่วมงานพิธี 

ผลการดําเนินกิจกรรม  

1. บุคลากรโรงเรียนบ้านหินลาดวังตอมีวินัยและจิตสํานึกในการปฏิบัติหน้าที่  

2. สถานศึกษามีภาพลักษณ์ที่ดีต่อสู่สาธารณชนภายนอก 

3. บุคลากรมีจิตสํานึกรักในความเป็นชาติไทย และเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดําเนินงานในส่วนต่างๆ
อย่าง โปร่งใส เพ่ือป้องกันการทุจริตในสถานศึกษา 

กิจกรรมประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กิจกรรมประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือรายงานผลการดําเนินการภายในสถานศึกษา ร่วม 
อภิปรายถึงปัญหา สรุปปัญหา ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะแนวทางกรแก้ปัญหา เพ่ือนําข้อมูลไปใช้ในการร่วมพัฒนา 
สถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ 

 

  



 


