


คํานํา 
รายงานการดำเนินแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตประจำปงบประมาณ 2565 ฉบับนี้จัดทำข้ึน เพ่ือสรุป

กิจกรรมและโครงการตามแผนการปฏิบัติการปองกันการทุจริตประจำป 2565 ของโรงเรียนวัดชนะสงคราม โดย
ประกอบไปดวย รายงานผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรท้ังนี้ไดดําเนินงานเสร็จสิ้น แลวตามวัตถุประสงคเพ่ือให
เกิดประสิทธิภาพในการดําเนินงานตอไป



สารบัญ 
เรื่อง               หนา 
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต              1 
ผลการดําเนินงาน               4 
รายงานผลการดำเนินการปองกันทุจริตประจำปงบประมาณ 2565          7



หลักการและเหตุผล  
ตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2561 - 2565) โดย 

มุงเนนการสรางจิตสํานึก ทัศนคติและคานิยมในการตอตานการทุจริต วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
ในภาครัฐ ของสำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติโรงเรียนวัดมูลจินดาราม จึงได 
ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ประจำปงบประมาณพ.ศ. 2562 เพื่อเสริมสรางใหบุคลากร 
ตลอดจนนักเรียนตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ี
ดี  
วัตถุประสงคหลัก  

1. เพ่ือยกระดับจิตสํานึกใหกับคณะครูและบุคลากรในการรับผิดชอบตอบทบาทและหนาท่ีในการ 
ตอตาน การทุจริต  

2. เพ่ือพัฒนาระบบกลไกและมาตรการ สรางมาตรฐานการตอตานการทุจริต ใหคณะครูและ 
บุคลากร ใน สถานศึกษาและบุคคลภายนอก ใหมีความเชื่อม่ันและมีสวนรวมในการตอตานการทุจริต  

3. เพ่ือใหคณะครูและบุคลากรในสถานศึกษา มีความรูดานการตอตานปองกัน และปราบปราม 
การทุจริต  
ยุทธศาสตรปองกันการทุจริต โรงเรียนวัดชนะสงคราม  
ประกอบดวย 3 ประเด็นยุทธศาสตรดังนี้  

ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางคานิยมในความซ่ือสัตยสจุริต มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในการ 
                   ปฏิบัติงาน  
ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาเครื่องมือและระบบการบริหารงานเพ่ือปองกันการทุจริตในหนวยงาน  
ยุทธศาสตรท่ี 3 เสริมสรางองคความรูดานการตอตานการทุจริตใหกับคณะครูและบุคลากรในสถานศึกษา     
                    ทุกภาคสวน 

ผลการดําเนินงาน 
 โรงเรียนวัดชนะสงคราม ไดดำเนินการตาม แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ประจำปงบประมาณพ.ศ. 

2565 ในรอบ 12 เดือน ( 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2565 ) จำนวน 5 กิจกรรม  
1.) ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางคานิยมในความซ่ือสัตยสจุริต มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในการ  
     ปฏิบัติงาน  

1.1) กิจกรรมคายยุวชนคนคุณธรรม และโครงงานพัฒนาจริยคุณ  
1.2) กิจกรรมการขับเคลื่อนหลักสูตรตานทุจริต  

2.) ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาเครื่องมือและระบบการบริหารงานเพ่ือปองกันการทุจริตในหนวยงาน 2.1)  
     จัดตั้งศูนยรองเรียนการทุจริต  

2.2) จัดทำคูมือเก่ียวกับการปฏิบัติงาน เพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอนของขาราชการ  
3.) ยุทธศาสตรท่ี 3 เสริมสรางองคความรูดานการตอตานการทุจริตใหกับคณะครูและบุคลากรใน  

               สถานศึกษาทุกภาคสวน  
3.1) กิจกรรมเสริมสรางความรูความเขาใจดานการตอตานการทุจริตใหคณะครูบุคลากรและ 
      นักเรียน 



 
บทสรุป 

โรงเรียนวัดชนะสงคราม ไดใชแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเปนเครื่องมือในการดำเนินการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 กำกับการทำงานเพื่อใหเกิดการทำงานเพื่อใหเกิดความ
โปรงใส ลดความเสี่ยงตอการเกิดปญหาทุจริตคอรรัปชัน รวมทั้งการสรางภูมิคุมกันใหแกบุคลากร โดยวิธีสราง
ความรูความเขาใจในดานการปองกัน และปราบปรามการทุจริตและการสรางจิตสํานึก ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม
และความซ่ือสัตยสุจริต 

ผลการดําเนินงานตามแผนปฏบิัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตของโรงเรียนวัดชนะสงคราม 
ประจำปงบประมาณพ.ศ. 2565 ในรอบ 12 เดือน ( 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 ) เปนไปตาม เปาหมาย
ท่ีกำหนด 
 
งบประมาณท่ีใช 
   ไมมี 
 
ปญหา/อุปสรรค ประจำปงบประมาณ 2565 

บุคลากรยังไมเขาใจในการบูรณาการนําความรูสูหองเรียนและการสรางหลักสูตรสาระเพ่ิมเติมท่ี 
จะนําไปใชในหองเรียนไดในบางสวน 
 
ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข 

จัดอบรมแกนนําเพ่ือใหพ่ีเลี้ยงใหกับคณะครูและบุคลากรในโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 



รายงานผลการดำเนินการปองกันทุจริตประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 โรงเรียนวัดชนะสงคราม 
ในรอบ 12 เดือน ( 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 ) 

 
โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย ระยะเวลาดำเนินการ ผลการดำเนินการ 

ยุทธศาสตรท่ี1 สรางคานิยมในความซ่ือสัตยสุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. 
(กิจกรรมคาย ยุวชนคนคุณธรรม
และโครงงานพัฒนาจริยคุณ) 

ผูเขารวมกิจกรรมมีพฤติกรรมท่ีพึง
ประสงคตามคุณธรรมอัตลักษณของ
โรงเรียนเพ่ิมข้ึน 

1 ตุลาคม 2564 – 
30 กันยายน 2565 

    มีการดำเนินการจัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับการจัดทำโครงงาน
พัฒนาจริยคุณระดับหองเรียน ไดขยายผลดำเนินการตามโครงงาน
พัฒนาจริยคุณที ่ไดรวบรวมความคิดที ่จะแกปญหาไวมีการจัด
นิทรรศการนําเสนอโครงงานพัฒนาจริยคุณ มีนักเรียนตัวแทน
หองเรียนเขารวมกิจกรรม มีการมอบเกียรติบัตรสำหรับหองเรียนท่ีมี
ผลการดำเนินการดีคณะครูนักเรียนเขารวมกิจกรรมและมีความรู
ความเขาใจการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียน และ
สามารถนําไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน 

กิจกรรมการขับเคลื่อนหลักสูตร 
ตานทุจริต 

โรงเรียนไดนําหลักสูตรตานทุจริตมา 
สอดแทรกในการจัดกิจกรรมการเรียนการ 
สอนในทุกระดับชั้น 

1 ตุลาคม 2564 – 
30 กันยายน 2565 

    โรงเร ียนไดน ําหล ักส ูตรตานทุจร ิตมาสอดแทรกในการจัด 
ก ิจกรรมการเร ียนการสอนในท ุกระด ับช ั ้นและได ม ีการจัด 
นิทรรศการแสดงผลงานของนักเรียนในเรื่องของหลักสูตรตานทุจริต 
รอยละ 90 คณะครูนักเรียนเขารวมกิจกรรมและมีความรูความเขาใจ
การขับเคลื่อนหลักสูตรตานทุจริต 

ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาเครื่องมือและระบบการบริหารงานเพ่ือปองกันการทุจริตในหนวยงาน 
กิจกรรมการจัดตั้งศูนยแจง 
เบาะแสและเรื่อง รองเรียนการ 
ทุจริต การทุจริต 

มีการจัดตั้งศูนยแจงเบาะแสและเรื่อง 
รองเรียนการทุจริต 

1 ตุลาคม 2564 – 
30 กันยายน 2565 

มีการจัดตั้งศูนยแจงเบาะแสและเรื่องรองเรียนการทุจริตบนเว็บไซต
ของโรงเรียนวัดมูลจินดาราม ในรอบ 12 เดือน ท่ีผานมาไมมีการ 
รองเรียน เนื่องจากโรงเรียนไดจัดทำครูมือ แนวการปฏิบัติและ
ประชุมชี้แจงตอสาธารณะ อยูเสมอ รอยละ 90 ของผูเขารวม
กิจกรรมมีความรูความเขาใจเรื่อง การจัดตั้งศูนยแจงเบาะแสและ
เรื่องรองเรียนการทุจริต 



โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย ระยะเวลาดำเนินการ ผลการดำเนินการ 
กิจกรรมการจัดทำคูมือเก่ียวกับ 
การปฏิบัติงาน เพ่ือปองกัน 
ผลประโยชนทับซอนของ 
ขาราชการ 

มีการจัดทำคูมือเก่ียวกับการปฏิบัติงาน 
เพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอนของ
ขาราชการ 

1 ตุลาคม 2564 – 
30 กันยายน 2565 

มีการจัดทำคูมือเก่ียวกับการปฏิบัติงาน 4 กลุมภารกิจการ คือ ฝาย
งานท่ัวไป ฝายงานแผนและงบประมาณ ฝายงาน บริหารงานบุคคล 
ฝายวิชาการ เพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอนของขาราชการมีการ 
ประชาสัมพันธใหกับบุคลากรภายใน หนวยงานและประกาศบน 
เว็บไซตของโรงเรียน รอยละ 100 คณะครูนักเรียน 

ยุทธศาสตรท่ี 3 เสริมสรางองคความรูดานการตอตานการทุจริตใหกับคณะครูและบุคลากรในสถานศึกษาทุกภาคสวน 
กิจกรรมเสริมสรางความรูความ 
เขาใจดานการ ตอตานการ 
ทุจริตใหคณะครูบุคลากรและ 
นักเรียนในโรงเรียน 

มีการจัดกิจกรรมเสริมสรางความรูความ 
เขาใจดานการ ตอตานการทุจริตใหคณะ
ครูบุคลากรและ ดานการ นักเรียนใน
โรงเรียนและนักเรยีนในโรงเรียน 

1 ตุลาคม 2564 – 
30 กันยายน 2565 

มีการจัดกิจกรรมเสริมสรางความรูความเขาใจ มีการจัดนิทรรศการ 
หลักสูตรการสอนทุจริตในสถานศึกษาและบุคลาการเขารวมการ 
อบรมคิดเปนรอยละ 90 



 


