
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คํานํา 

รายงานการดําเนินแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจําปีงบประมาณ 2565 ฉบับนี้จัดทําขึ้น เพื่อ

สรุปกิจกรรม และโครงการตามแผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจําปี 2565 ของโรงเรียนมัธยมฐานบิน

กําแพงแสน โดยประกอบไป ด้วย รายงานผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ทั้งนี้ได้ดําเนินงานเสร็จสิ้น แล้ว

ตามวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิด ประสิทธิภาพในการดําเนินงานต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

 
หน้า           เรื่อง 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต         1 
ผลการดําเนินงาน          4 
รายงานผลการดําเนินการป้องกันทุจริตประจําปีงบประมาณ 2565     7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลักการและเหตุผล          
 ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
โดย 
มุ่งเน้นการสร้างจิตสํานึก ทัศนคติและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต ว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ ของสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ โรงเรียนวัดมูล
จินดาราม จึงไดด้ําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจําปีงบประมาณพ.ศ. 2565 เพ่ือ
เสริมสร้างให้บุคลากรตลอดจนนักเรียนตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลให้เป็นไปตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
วัตถุประสงค์หลัก          
 1. เพ่ือยกระดับจิตสํานึกให้กับคณะครูและบุคลากรในการรับผิดชอบต่อบทบาทและหน้าที่ในการ
ต่อต้านการทุจริต           
 2. เพ่ือพัฒนาระบบกลไก และมาตรการ สร้างมาตรฐานการตอตานการทุจริต ให้คณะครูและ
บุคลากร ในสถานศึกษา และบุคคลภายนอก ให้มีความเชื่อมั่นและมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต 
 3. เพ่ือให้คณะครูและบุคลากรในสถานศึกษา มีความรู้ดานการต่อต้านปองกัน และปราบปรามการ
ทุจริต 
 

ยุทธศาสตร์ป้องกันการทุจริต โรงเรียนมัธยมฐานบินกําแพงแสน ประกอบด้วย4 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในการ
ปฏิบัติงาน          
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเครื่องมือและระบบการบริหารงานเพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตให้กับคณะครูและบุคลากรใน
สถานศึกษา 
ทุกภาค ส่วน  

 

ผลการดําเนินงาน 
โรงเรียนมัธยมฐานบินกําแพงแสน ไดด้ําเนินการตาม แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 ในรอบ 12 เดือน ( 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 ) จํานวน 5 กิจกรรม 
1.) ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในการ 
ปฏิบัติงาน          
 1.1) กิจกรรมค่ายยุวชนคนคุณธรรม       
 1.2) กิจกรรมการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริต 
2.) ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเครื่องมือและระบบการบริหารงานเพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน  
 2.1) จัดตั้งศูนย์ร้องเรียนการทุจริต       



 2.2) จัดทําคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการ 
 

3.) ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตให้กับคณะครูและบุคลากรใน 

สถานศึกษาทุกภาคส่วน          

 3.1) กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการต่อต้านการทุจริตให้คณะครู บุคลากร 

และนักเรียน 

 

บทสรุป           

 โรงเรียนมัธยมฐานบินกําแพงแสน ได้ใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เป็นเครื่องมือในการ

ดําเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปีงบประมาณพ.ศ. 2562กํากับการทํางานเพ่ือให้เกิดการ

ทํางานเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส ลดความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้ง การสร้างภูมิคุ้มกัน

ให้แก่บุคลากร โดยวิธีสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต และการสร้าง

จิตสํานึก ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตของโรงเรียนวัดมูลจินดาราม 

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

เป้าหมายที่กําหนด 

 

ปัญหา/อุปสรรค ประจําปีงบประมาณ 2565      

 บุคลากรยังไม่เข้าใจในการบูรณาการนําความรู้สู่ห้องเรียนและการสร้างหลักสูตรสาระเพ่ิมเติมที่จะ

นําไปใช้ใน ห้องเรียนได้ในบางส่วน 

 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข         

 จัดอบรมแกนนําเพ่ือให้พ่ีเลี้ยงให้กับคณะครูและบุคลากรในโรงเรียน 

 

 

 

 

 



รายงานผลการดําเนินการปอ้งกันทุจริตประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
โรงเรียนมัธยมฐานบินกําแพงแสนในรอบ 12 เดือน ( 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 ) 

 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างค่านิยมในความ
ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน 

   

โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ.(กิจกรรมค่าย ยุวชนคน 
คุณธรรม  

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของ
โรงเรียนเพ่ิมข้ึน 

1 ตุลาคม 2564 – 
30 กันยายน 2565 

มีการดําเนินการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทํากิจกรรมค่าย ยุวชน
คนคุณธรรม ได้ขยายผลดําเนินการตามกิจกรรมค่าย ยุวชนคนคุณธรรมคุณ
ที่ได้รวบรวมความคิดท่ีจะแก้ปัญหาไว้ มีการจัด นิทรรศการ 
มีนักเรียนตัวแทน ห้องเรียนเข้าร่วมกิจกรรม มีการมอบ เกียรติบัตรสําหรับ
ห้องเรียนที่มีผลการดําเนินการดี คณะครูนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมและมี
ความรู้ ความเข้าใจการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียน และ
สามารถนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน 

กิจกรรมการขับเคลื่อนหลักสูตร 
ต้านทุจริต 

โรงเรียนได้นําหลักสูตรต้าน
ทุจริตมา 
สอดแทรกในการจัด
กิจกรรมการเรียนการ 
สอนในทุกระดับชั้น 

1 ตุลาคม 2564 – 
30 กันยายน 2565 

โรงเรียนได้นําหลักสูตรต้านทุจริตมาสอดแทรกในการจัด กิจกรรมการ 
เรียนการสอนในทุกระดับชั้น และได้มีการจัด นิทรรศการแสดงผลงาน 
ของนักเรียนในเรื่องของหลักสูตรต้าน ทุจริต ร้อยละ 90 คณะครู 
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมและมี ความรู้ความเข้าใจการขับเคลื่อน 
หลักสูตรต้านทุจริต 

 
 



โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเครื่องมือและ
ระบบการบริหารงานเพื่อป้องกันการ
ทุจริตในหน่วยงาน 

   

กิจกรรมการจัดตั้งศูนย์แจ้ง 
เบาะแสและเรื่อง ร้องเรียนการ 
ทุจริต การทุจริต 

มีการจัดตั้งศูนย์แจ้ง
เบาะแสและเรื่อง 
ร้องเรียนการทุจริต 

1 ตุลาคม 2564 – 
30 กันยายน 2565 

มีการจัดตั้งศูนย์แจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียนการทุจริตบน website 
ของโรงเรียนวัดมูลจินดาราม ในรอบ 12เดือน ที่ผ่านมาไม่มีการ 
ร้องเรียน เนื่องจากโรงเรียนได้จัดทําครูมือ แนวการปฏิบัติ และประชุม 
ชี้แจงต่อสาธารณะ อยู่เสมอ ร้อยละ 90 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี 
ความรู้ความเข้าใจเรื่อง การจัดตั้งศูนย์แจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียน 
การทุจริต 

กิจกรรมการจัดทําคู่มือเกี่ยวกับ 
การปฏิบัติงาน เพื่อป้องกัน 
ผลประโยชน์ทับซ้อนของ 
ข้าราชการ 

มีการจัดทําคู่มือเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงาน เพื่อ 
ป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อนของข้าราชการ 

1 ตุลาคม 2564 – 
30 กันยายน 2565 

มีการจัดทําคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 4กลุ่มภารกิจการ คือ ฝ่ายงาน 
ทั่วไป ฝ่ายงานแผนและงบประมาณ ฝ่ายงาน บริหารงานบุคคล ฝ่าย 
วิชาการ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับ ซ้อนของข้าราชการมีการ 
ประชาสัมพันธ์ให้กับบุคลากรภายใน หน่วยงานและประกาศบน 
website ของโรงเรียน ร้อยละ 100 คณะครูนักเรียน 

 

 

 

 



โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3เสริมสร้างองค์ความรู้
ด้านการต่อต้านการทุจริตให้กับคณะ
ครูและบุคลากรในสถานศึกษาทุกภาค
ส่วน 

   

กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความ 
เข้าใจด้านการ ต่อต้านการ 
ทุจริตให้คณะครู บุคลากรและ 
นักเรียนในโรงเรียน 

มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้าง
ความรู้ความ 
เข้าใจด้านการ ต่อต้านการ
ทุจริตให้คณะครู 
บุคลากรและ ด้านการ 
นักเรียนในโรงเรียน 
และนักเรียนในโรงเรียน 

1 ตุลาคม 2564 – 
30 กันยายน 2565 

มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ มีการจัดนิทรรศการ 
หลักสูตรการสอนทุจริตในสถานศึกษา และบุคลาการเข้าร่วมการ 
อบรม คิด เป็นร้อยละ 90 

 


