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รายงานการดําเนินแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจําปีงบประมาณ 2564   ฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่อสรุป 
กิจกรรม และโครงการตามแผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจําปี 2564 ของโรงเรียนบ้านโนนม่วง  โดย
ประกอบไปด้วย รายงานผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ทั้งนี้ได้ดําเนินงานเสร็จสิ้น แล้วตามวัตถุประสงค์เพื่อให้
เกิด ประสิทธิภาพในการดําเนินงานต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



หลักการและเหตุผล 
ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) โดย 

มุ่งเน้นการสร้างจิตสํานึก ทัศนคติและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ในภาครัฐ ของสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ   โรงเรียนบ้านโนนม่วง จึงได้ 
ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจําปีงบประมาณพ .ศ. 2564 เพื่อเสริมสร้างให้บุคลากร 
ตลอดจนนักเรียนตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

 
วัตถุประสงค์หลัก  

1. เพื่อยกระดับจิตสาํนึกให้กับคณะครูและบุคลากรในการรับผิดชอบต่อบทบาทและหนา้ท่ีในการต่อต้าน การทุจริต  
2. เพื่อพัฒนาระบบกลไก และมาตรการ สรา้งมาตรฐานการตอตานการทุจริต ให้คณะครูและบุคลากร ใน  
   สถานศึกษา และบุคคลภายนอก ให้มีความเชือ่มั่นและมีส่วนรว่มในการต่อตา้นการทุจริต  
3. เพื่อให้คณะครูและบุคลากรในสถานศึกษา มีความรู้ดานการต่อต้านปองกัน และปราบปรามการทุจริต  
 

ยุทธศาสตรป์้องกันการทุจรติ โรงเรียนบา้นโนนมว่ง  
ประกอบดว้ย 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ที1่ สร้างค่านยิมในความซ่ือสัตยส์ุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในการ ปฏิบัติงาน  
ยุทธศาสตร์ที2่ พัฒนาเครือ่งมือและระบบการบริหารงานเพื่อป้องกันการทุจริตในหนว่ยงาน  
ยุทธศาสตร์ที3่ เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตให้กับคณะครูและบุคลากรใน สถานศึกษา ทุกภาค
ส่วน  
 
ผลการดำเนนิงาน โรงเรียนบ้านโนนมว่ง 
ได้ดําเนินการตาม แผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริต ประจําปีงบประมาณพ.ศ. 2564  ในรอบ 12 เดือน  ( 1 ตุลาคม 
2563 – 30 กันยายน 2564 )   

1.) ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างค่านยิมในความซ่ือสัตยส์ุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในการ 
ปฏิบัติงาน  

1.1) กิจกรรมค่ายยุวชนคนคุณธรรม และโครงงานพัฒนาจริยธรรม  
1.2) กิจกรรมการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริต  

2.) ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเครื่องมือและระบบการบริหารงานเพือ่ป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 
2.1) จัดตั้งศูนย์ร้องเรียนการทุจริต  
2.2) จัดทําคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เพือ่ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการ 

3.) ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตให้กับคณะครูและบุคลากรใน 
สถานศึกษาทุกภาคส่วน  

3.1) กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจดา้นการต่อตา้นการทุจริตให้คณะครูบุคลากร และ  
นักเรียน บทสรุป โรงเรียนบ้านคำหัวช้างโนนตุน่ป่ามะนาว  ได้ใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เป็น เครือ่งมือใน
การดําเนินการปอ้งกัน และปราบปรามการทุจริต ประจําปงีบประมาณพ.ศ. 2564 กํากับการทํางาน เพือ่ให้เกิดการ
ทํางานเพือ่ให้เกิดความ โปร่งใส ลดความเสี่ยงตอ่การเกิดปญัหาทุจริตคอร์รัปชัน รวมท้ัง การสร้าง ภูมิคุ้มกันให้แก่
บุคลากร โดยวิธสีร้าง ความรูค้วามเข้าใจในดา้นการป้องกนั และปราบปรามการทุจริต และการสร้าง จิตสาํนึก 
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และความซ่ือสัตยส์ุจริต ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ ปราบปราม



การทุจริตของโรงเรียนบา้นโนนม่วง ประจําปีงบประมาณพ.ศ. 2564 ในรอบ 12 เดือน ( 1 ตุลาคม  2563 – 30 
กันยายน 2564 ) เป็นไปตาม เป้าหมาย ท่ีกําหนด ปัญหา/อุปสรรค ประจําปีงบประมาณ 2564 บุคลากรยังไม่เข้าใจ
ในการบูรณาการนําความรูสู้ห่้องเรียนและการสร้างหลักสตูรสาระเพิ่มเติมท่ีจะนาํไปใชใ้น  ห้องเรียนได้ในบางสว่น 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข จัดอบรมแกนนําเพื่อใหพ้ี่เลี้ยงให้กับคณะครูและบุคลากรใน โรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการดำเนนิการปอ้งกันทจุริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
โรงเรียนบ้านโนนม่วง 

( 1 ตุลาคม 2564 – 30 กนัยายน 2565) 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลาดำเนนิการ ผลการดำเนนิงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

โครงการคุณธรรม
จริยธรรม 

ผู้เข้ารว่มกิจกรรมมี 
พฤติกรรมท่ีพึง  
ประสงค์ตาม  
คุณธรรมเพิ่มข้ึน 

1 ตุลาคม 2564 – 30 
กันยายน 2565 

มีการดําเนินการจัดอบรมใหค้วามรู้เกี่ยวกับการ 
จัดทําโครงงานพัฒนาจริยธรรมระดับห้องเรยีน  
ได้ขยายผลดําเนินการตามโครงงานพัฒนา  
จริยธรรมท่ีได้รวบรวมความคิดท่ีจะแก้ปัญหาไว้ 
มีการจัด นิทรรศการ นําเสนอโครงงานพัฒนา 
จริยธรรมมีนักเรียนตวัแทน ห้องเรียนเข้าร่วม 
กิจกรรม มีการมอบ เกียรติบัตรสําหรับหอ้ง 
เรียนท่ีมีผลการดาํเนินการ ดคีณะครูนักเรยีน 
เข้าร่วมกิจกรรมและมีความรูค้วามเข้าใจการ 
ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียน  
และสามารถนําไปปฏิบัติในชวีิตประจําวัน 

กิจกรรมการ  
ขับเคลื่อนหลักสูตร 
ต้านทุจริต 

โรงเรียนได้นาํ  
หลักสูตรต้านทุจริต 
มา สอดแทรกใน  
การจัดกิจกรรมการ 
เรียนการ สอนในทุก 
ระดับชั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 ตุลาคม 2564 – 30 
กันยายน 2565 

โรงเรียนได้นาํหลักสูตรตา้นทุจริตมาสอดแทรก 
ในการจัด กิจกรรมการเรียนการสอนในทุก 
ระดับชั้น และได้มีการจัด นิทรรศการแสดงผล 
งาน ของนักเรียนในเรือ่งของหลักสูตรต้าน  
ทุจริต คณะครูนักเรยีนเข้ารว่ม กิจกรรมและมี
ความรู้ความเข้าใจการขับเคลือ่น หลักสูตรต้าน
ทุจริต 



โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลาดำเนนิการ ผลการดำเนนิงาน 

ยุทธศาสตร์ที2่ 

กิจกรรมการจัดตั้ง 
ศูนย์แจ้ง เบาะแส 
และเรื่อง รอ้งเรียน 
การ ทุจริต การ  
ทุจริต 

มีการจัดตั้งศูนย์แจ้ง 
เบาะแสและเรือ่ง  
ร้องเรียนการทุจริต 

1 ตุลาคม 2563 – 30 
กันยายน 2564 

มีการจัดตั้งศูนย์แจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรยีน 
การทุจริต ตู้รับคำร้องเรียน และบน website 
ของโรงเรียนบ้านโนนม่วง ในรอบ 12 เดือน ท่ี
ผ่านมาไม่มีการร้องเรียน เนื่องจากโรงเรยีนได้
จัดทําคู่มือแนวการปฏิบัติและประชุม ชี้แจงตอ่
สาธารณะอยูเ่สมอ ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี 
ความรู้ความเข้าใจเรื่อง การจดัตั้งศูนย์แจ้ง 
เบาะแสและเรือ่งรอ้งเรียน การทุจริต 

 
 
 

รายงานผลการดำเนนิการปอ้งกันทจุริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
โรงเรียนบ้านโนนม่วง 

( 1 ตุลาคม 2563 – 30 กนัยายน 2564 ) 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลาดำเนนิการ ผลการดำเนนิงาน 

กิจกรรมการจัดทํา 
คู่มือเกี่ยวกับ การ 
ปฏิบัติงาน เพือ่  
ป้องกัน  
ผลประโยชน์ทับ  
ซ้อนของ ข้าราชการ 

มีการจัดทําคู่มือ  
เกี่ยวกับการ  
ปฏิบัติงาน เพือ่  
ป้องกันผลประโยชน์ 
ทับซ้อนของ  
ข้าราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 ตุลาคม 2563 – 30 
กันยายน 2564 

มีการจัดทําคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 4 กลุ่ม 
ภารกิจการ คือ ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป ฝ่ายแผน
และงบประมาณ ฝ่ายบริหารงานบุคคล ฝ่าย 
วิชาการ เพือ่ป้องกันผลประโยชน์ทับ ซ้อนของ 
ข้าราชการมีการประชาสัมพนัธ์ให้กับบุคลากร 
ภายในหนว่ยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลาดำเนนิการ ผลการดำเนนิงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 

กิจกรรมเสริมสร้าง 
ความรู้ความ เข้าใจ 
ด้านการ ต่อต้าน  
การทุจริตให้คณะ 
ครูบุคลากรและ  
นักเรียนในโรงเรียน 

มีการจัดกิจกรรม  
เสริมสร้างความรู้ 
ความ เข้าใจด้าน  
การ ต่อต้านการ  
ทุจริตให้คณะครู  
บุคลากรและ
นักเรียนใน โรงเรียน  

1 ตุลาคม 2563 – 30 
กันยายน 2564 

มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ  
มีการจัดนิทรรศการหลักสูตรการสอนทุจริตใน 
สถานศึกษา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


