
 

 

รายงานการก ากบัตดิตามการด าเนินการป้องกนัการทุจรติ  
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โรงเรียนบ้านทับกี่ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 

 

 

 
 



คํานํา  
รายงานการดําเนนิแผนปฏบิัติการป้องกนัการทจุริตประจําปีงบประมาณ 2565 ฉบับนี้ จัดทําขึ้น เพื่อสรุปกจิกรรม 

และโครงการตามแผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจําปี 2565 ของโรงเรียนบ้านทับกี่ โดยประกอบไป ด้วย รายงานผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ 
ทั้งนี้ได้ดําเนนิงานเสร็จส้ิน แล้วตามวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิด ประสิทธิภาพในการดําเนินงานต่อไป 



 

เร่ือง 

สารบัญ  
หน้า 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  1 
ผลการดําเนินงาน 4 
รายงานผลการดําเนินการป้องกันทุจริตประจําปีงบประมาณ 2565 7 



หลักการและเหตุผล 
ตามยุทธศาสตร์ชาติวา่ด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทจุริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2565 - 2569) โดย มุ่งเน้นการสร้างจิตสํานึก 

ทัศนคติและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในภาครัฐ 
ของสํานักงานคณะกรรมการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ โรงเรียนบ้านทับกี่ จึงได้ ดาํเนินการจัดทําแผนปฏบิัติการปอ้งกันการทุจรติ 
ประจําปีงบประมาณพ.ศ. 2565 เพื่อเสริมสร้างให้บุคลากร ตลอดจนนักเรียนตระหนักถึงคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาลให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

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

ให้มีความเช่ือม่ันและมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต 
3. เพื่อให้คณะครูและบุคลากรในสถานศึกษา มีความรู้ดานการต่อต้านปองกัน และปราบปรามการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ป้องกันการทุจริต โรงเรียนบ้านทับกี่ 
ประกอบดว้ย 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี ้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างค่านิยมในความซือ่สัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
พัฒนาเคร่ืองมือและระบบการบริหารงานเพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตให้กับคณะครูและบุคลากรในสถานศึกษา ทุกภาค ส่วน 

ผลการดําเนินงาน 
โรงเรียนบ้านทับกี่ ได้ดําเนินการตาม แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจําปีงบประมาณพ.ศ. 

2565 ในรอบ 12 เดือน ( 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 ) จํานวน 5 กิจกรรม 

1.) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สร้างค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในการ ปฏิบัติงาน 
1.1) กจิกรรมค่ายยุวชนคนคุณธรรม และโครงงานพัฒนาจริยคุณ 
1.2) กจิกรรมการขับเคล่ือนหลักสูตรต้านทุจริต 

2.) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาเคร่ืองมือและระบบการบริหารงานเพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 
2.1) จัดตั้งศูนย์ร้องเรียนการทุจริต 
2.2) จัดทําคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกนัผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการ 

3.) ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตให้กับคณะครูและบุคลากรใน สถานศึกษาทุกภาคส่วน 

และนักเรียน 
3.1) กจิกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการต่อต้านการทุจริตให้คณะครู บุคลากร 



บทสรุป  
โรงเรียนบ้านทับกี่ ได้ใช้แผนปฏิบัติการป้องกนัการทุจริต เป็นเครือ่งมือในการดําเนนิการป้องกนั 

และปราบปรามการทจุริต ประจําปีงบประมาณพ.ศ.2565 กํากับการทาํงานเพื่อให้เกิดการทํางานเพื่อให้เกิดความ โปร่งใส 
ลดความเส่ียงต่อการเกิดปัญหาทจุริตคอร์รัปชัน รวมท้ัง การสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่บุคลากร โดยวธิีสร้าง ความรู้ความเข้าใจในด้านการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต และการสร้างจิตสํานึก ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และความซ่ือสัตย์สุจริต 

ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกนัและปราบปรามการทจุริตของโรงเรียนบ้านทับกี่ ประจําปีงบประมาณพ.ศ. 2565 ในรอบ 12 เดือน ( 1 
ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 ) เป็นไปตาม เป้าหมาย ท่ีกําหนด 

ปัญหา/อุปสรรค ประจําปีงบประมาณ 2565 
บุคลากรยังไม่เข้าใจในการบูรณาการนําความรู้สู่ห้องเรียนและการสร้างหลักสูตรสาระเพิ่มเติมท่ีจะนําไปใช้ ใน ห้องเรียนได้ในบางส่วน 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
จัดอบรมแกนนําเพื่อให้พี่เล้ียงให้กับคณะครูและบุคลากรในโรงเรียน 



 
รายงานผลการดําเนินการป้องกันทุจริตประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โรงเรียนบ้านทับกี่ ในรอบ 12 เดือน ( 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 ) 

 
โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน 
โครงการโรงเรียนคุณธรรม 

สพฐ.(กจิกรรมคา่ย ยุวชนคน คุณธรรม 
และโครงงานพัฒนาจ ริยคุณ) 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ 
ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนเพิ่มขึ้น 

1 ตุลาคม 2564 – 
30 กันยายน 2565 

มีการดําเนินการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทําโครงงานพัฒนาจ ริยคุณระดับห้องเรียน 
ได้ขยายผลดําเนินการตามโครงงานพฒั  นา จริย คุณท่ีได้รวบรวมความคิดท่ีจะแก้ปัญหาไว ้มีการจัด 

นิทรรศการ นําเสนอโครงงานพัฒนาจริยคุณ มีนักเรียนตัวแทน ห้องเรียนเข้าร่วม กจิกรรม มีการมอบ 
เกียรติบัตรสําหรับห้องเรียนท่ีมีผลการดําเนินการ ดี คณะครูนักเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมและมีความรู้ 

ความเข้าใจการ ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียน และสามารถนําไปปฏิบัติ 
ในชีวิตประจําวัน 

กจิกรรมการขับเคล่ือนหลักสูตร 
ต้านทุจริต 

โรงเรียนได้นําหลักสูตรต้านทุจริตมา 
สอดแทรกในการจัดกิจกรรมการเรียนการ สอนในทุกระดับช้ัน 

1 ตุลาคม 2564 – 
30 กันยายน 2565 

โรงเรียนได้นําหลักสูตรต้านทุจริตมาสอดแทรกในการจัด กิจกรรมการ 
เรียนการสอนในทุกระดับช้ัน และได้มีการจัด นิทรรศการแสดงผลงาน 

ของนักเรียนในเรื่องของหลักสูตรต้าน ทุจริต ร้อยละ 90 คณะครู 
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมและมี ความรู้ความเข้าใจการขับเคล่ือน หลักสูตรต้านทุจริต 



 
 
 
 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาเคร่ืองมือและระบบการบริหารงานเพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 

กิจกรรมการจัดตั้งศูนย์แจ้ง 
เบาะแสและเรื่อง ร้องเรียนการ ทุจริต 

การทุจริต 

มีการจัดตั้งศนูย์แจ้งเบาะแสและเรื่อง ร้องเรียนการทุจริต 1 ตุลาคม 2564 – 
30 กันยายน 2565 

มีการจัดตั้งศูนย์แจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียนการทุจริตบน website ของโรงเรียนบา้นทบักี่ ในรอบ 
12เดือน ที่ผ่านมาไม่มีการ ร้องเรียน เนื่องจากโรงเรียนได้จัดทําครูมือ แนวการปฏิบัติ และประชุม 

ช้ีแจงต่อสาธารณะ อยู่เสมอ ร้อยละ 90 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี 
ความรู้ความเข้าใจเรื่อง การจัดตั้งศูนย์แจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียน การทุจริต 

กจิกรรมการจัดทําคู่มือเกี่ยวกับ 
การปฏิบัติงาน เพื่อปอ้งกัน 

ผลประโยชน์ทับซ้อนของ ข้าราชการ 

มีการจัดทําคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เพ่ือ 
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการ 

1 ตุลาคม 2564 – 
30 กันยายน 2565 

มีการจัดทําคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 4กลุ่มภารกจิการ คือ ฝ่ายงาน ท่ัวไป 
ฝ่ายงานแผนและงบประมาณ ฝ่ายงาน บริหารงานบุคคล ฝ่าย วิชาการ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับ 

ซ้อนของขา้ราชการมีการ ประชาสัมพันธใ์ห้กับบคุลากรภายใน หน่วยงานและประกาศบน 
website ของโรงเรียน รอ้ยละ 100 คณะครูนกัเรียน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตให้กับคณะครูและบุคลากรในสถานศึกษาทุกภาคส่วน 
กจิกรรมเสริมสร้างความรู้ความ 

เข้าใจด้านการ ตอ่ต้านการ 
ทุจริตให้คณะครู บุคลากรและ 

นักเรียนในโรงเรียน 

มีการจัดกจิกรรมเสริมสร้างความรู้ความ 
เข้าใจด้านการ ต่อต้านการทุจริตให้คณะคร ู
บุคลากรและ ด้านการ นักเรียนในโรงเรียน 

และนักเรียนในโรงเรียน 

1 ตุลาคม 2564 – 
30 กันยายน 2565 

มีการจัดกจิกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ มีการจัดนิทรรศการ 
หลักสูตรการสอนทุจริตในสถานศึกษา และบุคลาการเข้าร่วมการ อบรม คิด เป็นร้อยละ 90 

 


